Financiranje fotovoltaike brez podpor – iniciativa ‘Financiranje FV’
Financiranje FV (ang. PV Financing) je 3 letni projekt financiran s strani Evropske komisije,
katerega začetek sega v leto 2015 v okviru programa Horizon 2020 in vključuje 6
evropskih držav ter Turčijo. Mnoge države postopoma ugašajo ali so že prekinile programe
za spodbujanje fotovoltaike preko sistema zagotovljenih odkupnih cen, zato je projekt
‘Financiranje FV’ namenjen spodbujanju FV projektov s pomočjo novih poslovnih modelov
kot so na primer lastna raba električne energije, pogodbe o zakupu moči, samooskrba z
električno energijo in podobni. Ti modeli so namenjeni uporabi na šestih različnih
področjih: enodružinske hiše, večstanovanjske zgradbe, nakupovalna središča, poslovne
zgradbe, izobraževalne ustanove in industrijski parki.
V okviru projekta Financiranje FV smo za podporo in lažje vodenje FV projektov v
konstantno spreminjajočem in izzivov polnem poslovnem okolju razvili več orodij in
spremljajočo dokumentacijo, ki pomaga različnim akterjem na področju fotovoltaike. To so:
 Dobre prakse inovativnih poslovnih modelov – primeri iz vse Evrope.
 Poročila o poslovnih modelih, kjer je opisana struktura in sam poslovni model s
specifičnimi informacijami o regulatornem in poslovnem okolju na različnih področij za
vsako posamezno državo
 Anketni podatki o finančnih shemah, kjer so zbrani različni podatki in mnenja mnogih
relevantnih udeležencev na trgu.
 Tabelarični podatki o finančnih shemah, z opisi glavnih značilnosti in navedbami o
možnostih uporabe le teh, na različnih področjih, zbrani po posameznih državah glede
na izbrani poslovni model.
 Smernice za implementacijo, v katerih je natančno opisano, kako je mogoče
implementirati zadevni poslovni model v vsaki posamezni državi.
 Finančne smernice, predstavljajo praktična navodila, s pomočjo katerih nas te korak po
koraku vodijo skozi vse faze financiranja glede na različne modele financiranja FV
projektov (zbiranje sredstev preko crowfoundinga, kreditov, leasinga itd.)
 Pogodbene predloge (vzorci), ki zagotavljajo možnosti za postavitev pravnega okvirja
za razvoj in implementacijo poslovnih modelov v posameznih državah.
 Nasveti in priporočila za identifikacijo in prepoznavanje zakonodajnih in regulatornih
ovir ter priporočila za razvoj stabilnih nacionalnih FV trgov.
 Računska orodja za izdelavo izračunov možnih denarnih prihrankov ob uporabi FV
sistemov glede na potrošnjo in način uporabe električne energije.
 Predstavitev različnih delavnic znotraj FV skupnosti v vseh sodelujočih državah.
Vsa ta orodja so na voljo na spodnjem naslovu, kjer jih lahko brezplačno snamete:
www.pv-financing.eu
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