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Bydgoszcz, 21.09.2021 r.

Główne wyzwania:

 Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na
terenach wiejskich
 Poprawa konkurencyjności sektora rolno-spożywczego
 Zwiększenie wykorzystania lokalnie występujących zasobów odnawialnych
 Rozwój gospodarczy kraju
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Polska nie odbiega od innych krajów UE
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Zmienność zapotrzebowanie na ciepło w ciągu roku
(CWU, CO)
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Dobowe profile zużycia energii elektrycznej
w gospodarstwach rolnych

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej – Projekt OZERISE
http://www.obywatelzenergia.pl/
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Zapotrzebowanie mocy
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Opłaty ponoszone przez odbiorców końcowych energii
Koszty energii
•

cena energii elektrycznej – odzwierciedla koszty jej pozyskania w zł/kWh,

Koszty przesyłu i dystrybucji
• składnik zmienny stawki sieciowej – rekompensujący koszty zakupu
energii elektrycznej w ilości niezbędnej do pokrycia różnicy bilansowej oraz
niektóre koszty stałe, w zł/kWh,
•

stawka jakościowa – związana z kosztami utrzymania odpowiednich
parametrów energii elektrycznej w zł/kWh,

•

stawka opłaty przejściowej – stawka związana z kosztami likwidacji
kontraktów długoterminowych; dla gospodarstw domowych jest ona
uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej, a w pozostałych
grupach taryfowych zależy od wielkości mocy umownej, ustalana w
zł/kW/miesiąc lub w zł/miesiąc - dla odbiorców energii elektrycznej grup
taryfowych G,
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Opłaty ponoszone przez odbiorców końcowych energii c.d.
Koszty przesyłu i dystrybucji c.d.
•

składnik stały stawki sieciowej – rekompensujący przedsiębiorstwu
energetycznemu ponoszone przez nie koszty eksploatacji sieci oraz jej
odtworzenia, modernizacji i rozwoju w zł/miesiąc,

•

stawka opłaty abonamentowej – rekompensuje ponoszone koszty obsługi
handlowej, tj. koszty związane z odczytem wskazań układów pomiarowo rozliczeniowych i ich kontrolą w zł/miesiąc,

•

opłata OZE – stanowiąca składkę na porycie kosztów systemu wsparcia
wytwórców energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego w zł/MWh,

•

opłata kogeneracyjna – stanowiąca składkę na porycie kosztów aukcyjnego
systemu wsparcia wytwórców energii elektrycznej w kogeneracji w zł/MWh,

•

opłata mocowa – stanowiąca składkę na porycie kosztów systemu wsparcia
wytwórców na rynku mocy w zł/MWh,
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Ceny energii elektrycznej [w zł/MWh] – bez VAT
[zł/MWh]
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Średnia cena energii elektrycznej wytworzonej z węgla
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (cena dla OZE)
Cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym (uwzględnia opłaty dystrybucji)
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Źródło: Informacje Prezesa URE

Lokalna energetyka szansą na rozwój
obszarów wiejskich

Energia
Rolnictwo

Rachunki

Energetyka

Mieszkańcy

Towary/Usługi
Urząd Gminy, itp..

Dochody
Przedsiębiorcy

Globalny Rynek
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Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
oraz niektórych innych ustaw
(DZ.U. z 2019 r. poz. 1524)
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Definicja spółdzielni energetycznej:

 Spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 1080
i 1100) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
(Dz.U. poz. 2073),
 przedmiot działalności - wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu,
lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie
zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na
potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków,
przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci
dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.
Art. 2 pkt. 33a
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Gdzie mogą powstawać spółdzielnie energetyczne?
 na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu
przepisów o statystyce publicznej lub na obszarze nie więcej iż 3 tego
rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą;

Art. 38e ust. 1

 na
obszarze
jednego
operatora
systemu
dystrybucyjnego
elektroenergetycznego lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub
ciepłowniczej, zaopatrujących w energię elektryczną, biogaz lub ciepło
wytwórców i odbiorców będących członkami tej spółdzielni, których
instalacje są przyłączone do sieci danego operatora lub do danej sieci
ciepłowniczej;
Art. 38c ust. 1
 obszar działania spółdzielni energetycznej ustala się na podstawie miejsc
przyłączenia wytwórców i odbiorców będących członkami tej spółdzielni
do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej
gazowej, lub sieci ciepłowniczej.
Art. 38c ust. 2

13

Warunki założenia spółdzielni energetycznej:
1) liczba członków jest mniejsza niż 1000;
2) w przypadku gdy przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie:
a) energii elektrycznej, łączna moc zainstalowana elektryczna
wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii:
 umożliwia pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb
własnych spółdzielni energetycznej i jej członków,
 nie przekracza 10 MW,

b) ciepła, łączna moc osiągalna cieplna nie przekracza 30 MW,
c) biogazu, roczna wydajność wszystkich instalacji nie przekracza
40 mln m3.
Art. 38e ust. 1
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Rozpoczęcie działalności spółdzielni energetycznej:
 Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej może być
wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła, lub biogazu
w instalacjach odnawialnego źródła energii stanowiących własność
spółdzielni energetycznej lub jej członków.
 Spółdzielnia energetyczna może podjąć działalność po zamieszczeniu
jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych.
 Wykaz spółdzielni energetycznych prowadzi Dyrektor Generalny KOWR.
Art. 38f ust. 1-3

 Obowiązek rozliczenia spółdzielni energetycznej przez sprzedawcę
energii powstaje od dnia zamieszczenia przez Dyrektora Generalnego
KOWR danych spółdzielni energetycznej w wykazie i trwa przez okres
znajdowania się danych spółdzielni w tym wykazie.

Art. 40 ust. 1b pkt 2
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Rejestracja w KOWR:
Złożenie do KOWR wniosku wraz z
wymaganym oświadczeniem oraz statutem
spółdzielni
Uzupełnienie
wniosku

Zamieszczenie w wykazie spółdzielni
energetycznych

Wydanie przez KOWR
zaświadczenia

Statut
spółdzielni

Art. 38g, 38h, 38j
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Obowiązki spółdzielni energetycznej:
 Informowanie
DG
KOWR
o
każdej
zmianie
danych
rejestracyjnych, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu
wykonywania działalności w terminie 14 dni od daty zmiany tych
danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania tej
działalności pod rygorem wykreślenia z wykazu spółdzielni
Art. 38i
energetycznych.
 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ilości energii elektrycznej
lub biogazu, lub ciepła wytworzonej oraz zużytej przez członków
spółdzielni energetycznej.
Art. 38m
 Przekazywanie DG KOWR sprawozdań rocznych (w ujęciu
miesięcznym), w terminie 60 dni od zakończenia roku
kalendarzowego.
Art. 38m
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Kompetencje KOWR:

 Odmowa, w drodze decyzji, zamieszczenia spółdzielni w wykazie
spółdzielni energetycznych, w przypadku gdy spółdzielnia nie spełnia
warunków, o których mowa w art. 38e.
Art. 38k

 Przeprowadzanie kontroli związanej z przedmiotem działalności
spółdzielni energetycznej.
Art. 38n
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Sankcje:
 DG KOWR, w drodze decyzji, wykreśla dane spółdzielni energetycznej
z wykazu spółdzielni energetycznych:
1) w przypadku gdy przestała spełniać którykolwiek z warunków,
lub złożyła wraz z wnioskiem oświadczenie niezgodne ze stanem
faktycznym;
Art. 38l ust.1
2) na wniosek spółdzielni energetycznej.
 Spółdzielnia energetyczna, którą wykreślono z wykazu spółdzielni
energetycznych z powodu, o którym mowa w pkt 1, na danym obszarze może
ubiegać
się
o
ponowne
zamieszczenie
w
tym
wykazie
nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia wpisu.
Art. 38l ust.2

 DG KOWR wymierza karę pieniężną za:
• utrudnianie przeprowadzenia kontroli (10 000 zł);
• nie przekazanie w terminie sprawozdania, lub podanie w tym sprawozdaniu
nieprawdziwych informacji (1 000 zł).
Art. 168, 169, 170
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Dlaczego forma spółdzielni?

 Prowadzenie działalności w interesie swoich członków
 Możliwość włączenia wszystkich rodzajów podmiotów
 Proste i demokratyczne zasady zarządzania
 Prawna forma organizacyjna

20

Preferencje dla spółdzielni energetycznych:

 Prosumencki system rozliczeń na podstawie opustów
(wytwarzamy energię dla siebie)

 Możliwość uzyskania największych korzyści przy zarządzaniu energią
(dostosowanie produkcji do zużycia)

 Brak konieczności odliczania pomocy publicznej
(możliwość korzystania z dotacji i innych form wsparcia inwestycji)

21

Przyznawanie preferencji:

 Proste procedury administracyjne
 Jednolite zasady stosowane na terenie całego kraju
 Brak ograniczeń czasowych i limitów wsparcia
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Rozliczenie ze sprzedawcą energii:
 Sprzedawca dokonuje ze spółdzielnią energetyczną rozliczenia ilości
energii elektrycznej:
 wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości
energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby
własne przez spółdzielnię energetyczną i jej członków w stosunku
ilościowym 1 do 0,6;
 wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej
spółdzielni energetycznej na podstawie danych pomiarowych.
Art. 38c ust. 3 i 6

 Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje
sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe
obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej do jego
sieci dystrybucyjnej i z tej sieci pobranej, przez wszystkich wytwórców
i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej przed i po
sumarycznym jej bilansowaniu z wszystkich faz.
Art. 38c ust. 5
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Obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego (OSD):

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na obszarze
którego ma zamiar rozpocząć działanie spółdzielnia energetyczna, jest
obowiązany niezwłocznie zawrzeć z

wybranym

przez spółdzielnię

energetyczną sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, umowę
o świadczenie usług dystrybucji lub dokonać zmiany zawartej umowy
w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę rozliczeń ze
spółdzielnią energetyczną, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o
zawarcie lub zmianę takiej umowy przez wybranego sprzedawcę.
Art. 38d
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Rozliczenie ze sprzedawcą energii cd.:
 Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie wcześniej niż na 12 miesięcy
przed datą wprowadzenia tej energii do sieci.
 Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni
dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została
wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia
elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne
okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od
daty wprowadzenia tej energii do sieci.
Art. 38c ust. 8
 Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej
pobranej z tej sieci przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii
elektrycznej spółdzielni energetycznej dysponuje sprzedawca,
w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat.
Art. 38c ust. 11
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Zwolnienie z opłat:
Od ilości energii elektrycznej rozliczonej spółdzielnia energetyczna
nie uiszcza:
 na rzecz sprzedawcy opłat z tytułu jej rozliczenia,
 opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości
pobranej energii elektrycznej przez wszystkich wytwórców
i odbiorców spółdzielni energetycznej; opłaty te są uiszczane przez
sprzedawcę
wobec
operatora
systemu
dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączone są instalacje
odnawialnego źródła energii i instalacje wszystkich odbiorców
spółdzielni energetycznej.
Art. 38c ust. 7
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Zwolnienia z opłat cd.:

W odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach odnawialnych
źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich odbiorców energii
elektrycznej spółdzielni energetycznej, w tym ilości energii elektrycznej rozliczonej:
1) nie nalicza się i nie pobiera:
a) opłaty OZE, o której mowa w art. 95. ust. 1,
b) opłaty mocowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy,
c) opłaty kogeneracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.
o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
2) nie stosuje się obowiązków, o których mowa w:
a) art. 52 ust. 1 (umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej),
b) art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (przedsięwzięcia służące
poprawie efektywności energetycznej lub umarzanie świadectw efektywności energetycznej);
3) podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, pod warunkiem że łączna moc zainstalowana
elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii spółdzielni energetycznej nie
przekracza 1 MW.

Art. 38c ust. 13
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Obowiązki sprzedawcy energii:
1) informuje spółdzielnię energetyczną oraz jej członków o ilości
rozliczonej energii, zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi
w umowie kompleksowej;
2) zapewnia funkcjonowanie systemu
pomocą którego udostępnia:

teleinformatycznego,

za

a) spółdzielni energetycznej – dane pomiarowe z podziałem na
poszczególnych jej członków i szczegółowe informacje
dotyczące rozliczenia,
b) poszczególnym członkom spółdzielni energetycznej – dane
pomiarowe, dotyczące tych członków.

Art. 38c ust. 9
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Pozostałe przepisy:

Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez podmiot
będący członkiem spółdzielni energetycznej i niebędący
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, a
następnie wprowadzanie tej energii do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej, która podlega rozliczeniu, nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy - Prawo
Art. 38c ust.10
przedsiębiorców.

Na potrzeby bilansowania handlowego, o którym mowa w art. 3 pkt 40
ustawy – Prawo energetyczne, wszystkich wytwórców i odbiorców
spółdzielni energetycznej uznaje się za odbiorcę.

Art. 38e ust.2
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Pozostałe przepisy c.d.:
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o członku spółdzielni
energetycznej, należy przez to rozumieć podmiot, którego instalacja jest
przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej;
Art. 38c ust.1a

OSD na wniosek spółdzielni energetycznej zamierzającej wystąpić z
wnioskiem o umieszczenie jej danych w wykazie spółdzielni prowadzonym
przez Dyrektora Generalnego KOWR, udostępnia historyczne dobowogodzinowe dane pomiarowe za okres 12 miesięcy poprzedzających
dzień złożenia wniosku pod warunkiem że operator systemu
dystrybucyjnego posiada takie dane;
- Projekt: art. 38c ust.5a
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Pozostałe przepisy cd.:

 Wystąpienie ze spółdzielni energetycznej na skutek wypowiedzenia
może nastąpić nie wcześniej niż z końcem danego okresu
rozliczeniowego, o którym mowa w art. 38c ust. 8.
Art. 38e ust 3

 W zakresie nieuregulowanym w ustawie do spółdzielni
energetycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r.
- Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r.
o spółdzielniach rolników.
Art. 38o
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Zwolnienie z koncesjonowania obrotu

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem:
- obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie
przekracza 5 MW
- obrotu paliwami gazowymi oraz energią elektryczną przez
spółdzielnię energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dokonywanego w ramach
działalności prowadzonej na rzecz wszystkich odbiorców należących do tej
spółdzielni.

Art. 32 ust 1 pkt 4 lit a i e - ustawy PE
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Potencjalne oszczędności

Źródło: własne
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Model funkcjonowania spółdzielni energetycznych:
Bilansowanie
godzinowe
Dane po zbilansowaniu
Opłaty
Rozliczenie
z uwzględnieniem
opustu 0,6
od nadwyżek

Energia
pobrana

Członek SE

Członek SE

Energia
wytworzona

Członek SE
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Przepisy wykonawcze:
Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych
oraz bilansowania ilości energii,
2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń oraz sposób wyliczenia opłat
z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych
stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków,
3) szczegółowy zakres danych pomiarowych:
a) przekazywanych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz sposób
przekazywania tych danych,
b) udostępnianych przez sprzedawcę, spółdzielni energetycznej i poszczególnym
członkom tej spółdzielni oraz sposób udostępniania tych danych w systemie
teleinformatycznym,
3a) szczegółowy zakres informacji dotyczących rozliczenia, o których mowa w ust. 6,
4) szczegółowy podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej
- mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń oraz ochronę
ich interesów, a także bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu
elektroenergetycznego.
35
Art. 38c ust. 14

Główne założenia do projektu rozporządzenia:

•

Dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej
wprowadzonej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
przez wszystkich członków spółdzielni energetycznej, są rejestrowane
przez liczniki zdalnego odczytu w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne

•

Rejestracja ilości energii elektrycznej jako suma wszystkich faz
odrębnie dla energii wprowadzonej i dla pobranej z sieci
dystrybucyjnej
przez
poszczególnych
członków
spółdzielni
energetycznej.
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Główne założenia do projektu rozporządzenia:
• Dane pomiarowe spółdzielni energetycznej lub jej członków udostępniane są na:
a) serwerze wskazanym przez OSD lub platformie internetowej (e-bok) OSD, dla
sprzedawcy energii,
b) platformie internetowej (e-bok) przez sprzedawcę energii dla spółdzielni
energetycznej lub członków danej spółdzielni,
– w terminie doby następującej po dobie, w której dokonano zatwierdzenia lub
anulowania danych pomiarowych.
• Dane pomiarowe oraz dane pomiarowe po sumarycznym bilansowaniu OSD
przekazuje sprzedawcy energii.
• Sprzedawca energii udostępnia:
a) członkom spółdzielni energetycznej dane pomiarowe przed i po sumarycznym
zbilansowaniu,
b) spółdzielni energetycznej zagregowane dane pomiarowe oraz dane
pomiarowe po sumarycznym bilansowaniu obejmujące wszystkich członków
spółdzielni energetycznej, z częstotliwością ich rejestracji,
37

Główne założenia do projektu rozporządzenia:
•

Godzinowe bilansowanie energii przez OSD wg wzoru;

•

Rozliczenie energii poprzez sumowanie bilansów cząstkowych poszczególnych
godzin z uwzględnieniem proporcjonalnego wykorzystania przez wszystkich
odbiorców energii elektrycznej danej spółdzielni;

•

W pierwszej kolejności rozlicza się energię
wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej.

•

W przypadku taryf wielostrefowych, energia elektryczna wprowadzona do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej jest rozliczana w pierwszej kolejności z energią
elektryczną pobraną w tej samej strefie czasowej.

•

Jeżeli po rozliczeniu w danej strefie czasowej powstaną nadwyżki ilości energii
elektrycznej nadwyżki te uwzględnia się w bilansowaniu pozostałych stref
czasowych.

•

W przypadku grup taryfowych obejmujących więcej niż dwie strefy czasowe,
występujące nadwyżki uwzględnia się w strefach w kolejności od strefy czasowej z
najwyższym poziomem składnika zmiennego stawki sieciowej przewidzianej w
danej grupie taryfowej OSD, do strefy z najniższym poziomem tego składnika.

elektryczną

z

najstarszą

datą
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Główne założenia do projektu rozporządzenia:

• Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia obejmują informacje o:
1) łącznej ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez poszczególnych członków
spółdzielni energetycznej;
2) łącznej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej przez poszczególnych członków spółdzielni
energetycznej;
3) łącznej ilości energii elektrycznej sumarycznie bilansowanej
4) cen lub stawek opłat zgodnie z grupą taryfową danego odbiorcy
przyjętych do rozliczenia;
5) łącznych należności wynikających z rozliczenia
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„Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne
źródła energii - Renew(able) your Region”
Wsparcie eksperckie w przygotowaniu do utworzenia
pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa
podlaskiego oraz kujawsko-pomorskiego
Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ)
– koordynator projektu
Fundacja 100 energii odnawialnej (100%)

Instytut Rozwoju Społecznego Activus (ACTIVUS)

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR)

https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne
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Deklaracje udziału w Projekcie RENALDO
(22 gminy – woj. kujawsko-pomorskie)
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Deklaracje udziału w Projekcie RENALDO
(39 gmin – woj. podlaskie)
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Kampania informacyjna:

 Krajowy
Ośrodek
Wsparcia
Rolnictwa
 Ośrodki
Doradztwa
Rolniczego
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Informacja w KOWR:
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Dziękuję
za uwagę
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