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Oferta specjalna instalacji fotowoltaicznych z dotacją 

przeznaczona dla firm sektora spożywczego 

 

Szanowni Państwo, 

 

Szybkimi krokami zbliża się konkurs na dotacje z RPO dla przedsiębiorców, w ramach Osi 

Priorytetowej IV – Gospodarki Niskoemisyjnej. W planowanym na III kw. 2016r konkursie szczególne 

znaczenie przypisano dla instalacji fotowoltaicznych, które objęte zostaną ok. 50% dotacją. Program 

ten będzie najprawdopodobniej ostatnim, który Polska otrzyma z UE. 

Dlatego firma Pro-Sun, wraz z partnerem ETL Finance Sp. z 

o.o., oferuje Państwu przygotowanie kompleksowej 

dokumentacji konkursowej dotyczącej instalacji 

fotowoltaicznej, nadzór nad procesem aplikacyjnym, a 

następnie przygotowanie projektu, wykonanie instalacji 

PV „pod klucz” 

na Państwa obiekcie i zgłoszenie elektrowni do OSD. 

Instalacja fotowoltaiczna (PV) polega na umieszczeniu 

na dachu Państwa hali/budynku paneli fotowoltaicznych, 

które będą zamieniały energię słońca na energię prądu 

elektrycznego. Powstała w ten sposób darmowa energia elektryczna może być wykorzystana do 

zasilania wszystkich Państwa odbiorników energii elektrycznej, obniżając znacząco rachunki od OSD. 

Należy podkreślić fakt, iż najwięcej energii z paneli produkowane jest latem, gdy Państwa firma 

najbardziej jej potrzebuje – na schłodzenie i ew. zamrożenie produkowanej żywności. Czyni to 

instalację dla Państwa firmy szczególnie atrakcyjną. 

 

Szczególnie polecamy Państwu instalacje PV o mocy do 40 kW (tzw. mikroinstalacje), ponieważ nie 

wymagają one obecnie pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy, ani też wcześniejszego 

uzyskania warunków przyłączenia od Operatora Sieci Dystrybucji. Po wykonaniu inwestycji, 

wystarczy dokonać tzw. zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci, które nasza firma wykona 

w Państwa imieniu. Najbardziej efektywna finansowo instalacja PV w obecnych warunkach w Polsce 

to elektrownia produkująca energię jedynie na potrzeby własne, wsparta dotacją na budowę. Firma 

nasza wykona dla Państwa audyt energetyczny i określi moc najbardziej efektywnej elektrowni. 

Dobrze zaprojektowana i wykonana elektrownia o mocy 40kWp powinna wyprodukować rocznie, 

co najmniej 38 MWh energii. 
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Dotychczas wykonane przez nas instalacje fotowoltaiczne dachowe większej skali, finansowe 

dotacjami w zakresie 35-50% wskazują, iż przy takim modelu finansowania okres zwrotu z inwestycji 

wynosi ok. 5-7 lat, w zależności od kosztu kupowanej obecnie przez Państwa energii. 

 

Pro-Sun Sp. z o.o., założona w styczniu 2010 roku, jest obecnie jedną z najdłużej działających 

na rynku polskim firm zajmujących się instalacjami fotowoltaicznymi. M.in. w 2014 wykonaliśmy 

trzecią, co do wielkości w Polsce dachową elektrownię PV o mocy 140kWp dla firmy Dywilan SA 

w Łodzi. 

Firma W 2014 r firma Pro-Sun, jako 

jedna z pierwszych w Polsce, uzyskała 

uprawnienia Certyfikowanego Instalatora 

Systemów Fotowoltaicznych, wydany 

przez UDT. Ponadto posiadamy 

uprawnienia SEPi budowlane, a także 

certyfikaty szkoleniowe producentów, 

m.in. SMA, Solar Log, K2 Systems i wielu 

innych. 

 

 
Nasz partner, firma ETL Finance Sp. o. o. oferuje szeroki katalog usług dla podmiotów 

zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych. Klientami 

są głównie podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe 

oraz jednostki naukowo-badawcze. Usługi realizowane poprzez: 

− analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz doboru odpowiedniego programu, 

− kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, 

− zarządzanie projektem w trakcie jego realizacji, w tym także całościowe rozliczanie. 

 
ETL Finance Sp. z o.o. w latach 2014-2015 pozyskała środki z Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości m.in. na realizację projektu „Zielona Polska”, w ramach którego wykonała ponad 

100 analiz firmy z sektora MŚP zakończonych przygotowaniem dla każdej z firm Planu wdrażania 

działań proekologicznych, w tym energooszczędnych. Projekt zakładał również przeszkolenie ponad 

230 osób z zakresu diagnozy obszarów optymalizacji zużycia energii, alternatywnych źródeł energii 

oraz audytu energetycznego. Firma pozyskała na ten cel blisko 1,2 mln zł. 

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, w trakcie którego 
przedstawimy Państwu szczegóły naszej oferty. 

 

Łódź, 12 luty 2016. 


