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Oferta dla właścicieli mikroinstalacji
oraz firm instalatorskich

Co proponujemy

Przykładowa symulacja finansowa

Model biznesowy

• solarconcept jest  nową  inicjatywą,  która  w  obowiązujących  uwarunkowaniach  prawnych  ma pomóc  
właścicielom  mikroinstalacji  na  szybszy  zwrot  z  inwestycji  poprzez  zwiększenie  przychodów  ze 
sprzedaży wytwarzanej energii elektrycznej.

• Mikroinstalacje  są  odnawialnymi  źródłami  energii  i  kwalifikują  się  do  pozyskiwania  świadectw pocho-
dzenia – tzw. „zielonych certyfikatów”.

• Zielone certyfikaty są zbywalnym towarem giełdowym notowanym na Towarowej Giełdzie Energii.

• Pozyskiwanie  i  sprzedaż  zielonych  certyfikatów  wymaga  zarejestrowania  działalności  gospodarczej, 
uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, a także innych formalności.

• Opracowany przez nas model biznesowy pozwala na uproszczenie wielu formalności z punktu widzenia 
właściciela mikroinstalacji.

• Legitymujemy  się  dużym  doświadczeniem  na  rynku  energii.  W  przyszłości  zamierzamy  poszerzyć  
naszą ofertę  o  obrót  energią  elektryczną  z  mikroinstalacji  w  celu  uzyskania  korzystniejszych  cen  
sprzedaży energii. Współpracując z nami można już dziś osiągać wyższe zyski ze sprzedaży energii elek-
trycznej. 

Dla  mikroinstalacji  fotowoltaicznej  o  mocy  znamionowej  7  kW,  dodatkowe  dochody  mogą osiągnąć  
0,6  –  1,2  tys.  zł  rocznie  w  zależności  od  aktualnej  sytuacji  na  rynku  certyfikatów, sprawności mikroin-
stalacji, warunków nasłonecznienia, cen energii itp.

Zgodnie z projektem Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, dla instalacji które wytworzyły energię  po  
raz  pierwszy  przed  dniem  wejścia  w  życie  tej  ustawy,  certyfikaty  będzie  można otrzymywać przez 
następne 15 lat. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie interneto-

wej www.solarconcept.pl lub na adres e-mail biuro@solarconcept.pl. Chętnie udzielimy dodatkowych 

informacji oraz przedstawimy szczegółową ofertę.

Zapraszamy do współpracy. 

Rynek energii
i zielonych certyfikatów

Prosument
(właściciel mikroinstalacji)

 Koncesja •
Sprzedaż certyfikatów •

Korzystniejsze ceny energii •

 Przychody
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i certyfikatów

• Umowa dzierżawy

• Czynsz dzierżawy


