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2 lata doświadczeń

09.2019 01.2021
ogłoszenie programu
na forumwKrynicy

przyjęcie strategii transformacji
energetycznejwPFRSA

4 główne filary strategii:

• Liderw inwestycjach biogazowych
– 11 obiektów–dokońca roku 15docelowo50

• Uruchomienie programuEnergia z odpadów
– oferta dla Instalacji TermicznegoPrzetwarzaniaOdpadów.
Inwestycjaw ITPOOlsztyn –największy projekt PPPwPolsce

• Zbudowanie pipline projektówciepłowniczych
• StworzeniePFRVGHFoF
–pierwszego zielonego funduszu funduszywPolsce

• Stworzenie zeroemisyjnegopakietuwsparcia dlamiast
– doradztwo + finansowanie: AkademiaMiast Przyszłości, Climathon

rozwój odnawialnych
źródeł energii
transformacja ciepłownictwa
i elektroenergetyki
zapewnienie stabilizacji
systemuenergetycznego
wsparcie dla polskich
usług i technologii

Zielona energia dla biznesu



Corazwyższe ceny surowcówpaliwowych i energii oraz
polityka klimatyczno-energetycznanegatywnie oddziałują
na konkurencyjność polskiej gospodarki.

PFRwraz z partneramiuruchamianarzędzia finansowe
celemzwiększeniawykorzystania lokalnych zasobów
energetycznychOZE.

Finansowanie projektówOZEopartychnabilateralnych
kontraktachmiędzywytwórcą a odbiorcą (tzwCPPA)
możemiećwpływnaobniżenie kosztówenergii dla firm,
zwiększenie dostępności zielonej energii a tymsamym
atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Głównewyzwanie –wzrost cen energii
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Kosztwytworzenia energii elektrycznej z instalacjiOZE
osiągnął poziom rynkowy. Źródławytwarzania energii
ze słońca iwiatru mogą konkurowaćnawolnymrynku.

Inwestycje tewgłównejmierzefinansowane są z użyciem
wsparcia SkarbuPaństwawpostaci aukcji na kontrakt
różnicowy.

Chcemyzmienić postrzeganie zielonych inwestycji
energetycznych, i pokazać, żemożna je finansowaćbez
wsparcia zewnętrznego.Dzięki temuposzerzyćwachlarz
możliwości inwestycjiw rynek energii oraz zwiększyć
dynamikę jego rozwoju.

Szansa dla rynku
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Średnioważone ceny tygodniowe
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Prognoza zużycia
energii odnawialnej

Wzrostwykorzystania odnawialnych źródeł energii
przyczyni się do transformacjiwkierunkunowoczesnej
gospodarki zasilanej zieloną energią, do poprawy
jakości powietrza orazwypełnienia zobowiązań
międzynarodowych.

Chcemywypełniać lukę, która powstaniewwyniku
wycofywania z eksploatacji źródeł konwencjonalnych
i zapewnić zieloną energię zgodnie zwytycznymi
Komisji Europejskiej.

Zapotrzebowanie
na energię
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Fundusz swoimi pożyczkami lub kapitałemsfinansuje
lukę inwestycyjnąwynikającą z oczekiwańbanku
codoudziałuwłasnego inwestora amożliwościami
kapitałowymi tego inwestora.

PFR stanie się partnerem inwestycyjnym
dla inwestora i bankuPekaoSA.

Zasypanie luki pozwoli bankowi zaangażować się
wfinansowanie przedsięwzięcia bez oczekiwania
na zewnętrznąpomoc instytucjonalną.

Inwestor będziemógł sprzedawać energię nawolnym
rynkubez oglądania się na zewnętrzną pomoc.

Coproponujemy?
Pożyczka
/ kapitał
PFR

Kapitał
inwestora

Kredyt
PekaoSA

Instalacja
fotowoltaiczna

Odbiorca
końcowy
energii

elektrycznej
umowa

na sprzedaż
energii

elektrycznej
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Dlaczegowspólna oferta?

Zielona energia dla biznesu

Współpraca dwóchdużych
instytucji finansowych,
komplementarnychwobec

siebie.

Podział ryzykumożliwiający
finansowanie

projektóww formule
kontraktówbilateralnych.

Uspójnienie
i uproszczenie procedur
iwymagańwobecklienta.

Współpraca zespołówwcelu
pozyskiwania

najlepszychprojektów
inwestycyjnych.



Współpraca instytucji
finansowych

Współpraca
PekaoSA iPFRSA to
zwiększaniemożliwości
realizacji projektówPV

oraz zwiększanie komfortu
obsługi klienta.

Otwarcie drogi do
finansowania nowych
rozwiązań i technologii,

które służyć będą stabilizacji
sieci i zwiększeniu

możliwościwytwarzania
OZEoptymalnych cenowo.

Otwarcie drogi dobliższej
współpracy z innymi
bankami a także
instytucjami, które
odgrywają kluczową
rolęw transformacji

energetycznej:NFOŚiGW,
ARP,NCBiR.
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Deweloper działający na rynku
wytwarzania energiiOZE,
który chce zostać inwestorem
długo lub średnioterminowym.
Poszukuje finansowania dłużnego
podporządkowanegokredytowi
bankowemuwcelu sfinansowania

farmyPV.

InwestorOZE, który chciałby
poszerzyć obszar działania na
inwestycje rynkowe.Dziś działa
aktywnie na rynku aukcji lub

autogeneracji.Widzi okazje rozwoju
swoichmocywytwórczychna
nowymwolnymrynku.

Wykonawca instalacjiOZE, który
chciałby zostać inwestoremczyli
poszerzyć obszar działania na
inwestycjewOdnawialneŹródła
Energii na zasadach rynkowych.
Posiadawiedzę i kompetencje do
budowy, operowania i sprzedaży

energii na rynku energii.

Przedsiębiorca, inwestor,
w tym inwestor zagraniczny,

poszukujący tańszej,
zielonej energii elektrycznej

dla swojego
przedsiębiorstwa.

Spółka obrotu energią elektryczną
zabezpieczająca sobie źródła
dostawenergii odnawialnej dla
obecnych i przyszłych klientów.

Posiadającawiedzę i doświadczenie
wprowadzeniu instalacji

wytwórczych.

Samorząd lub jegopodmiot,
który planuje zwiększyć
udziałOZEwswoim
mixie energetycznym.

Dla kogo to zrobimy?
Chcemywspierać kapitałowo
produkcję energii odnawialnej,
wdostosowaniu się do
przyszłościowegomodelu
działania rynku energii,wspólnie
z inwestorami, deweloperami,
wykonawcami i bankami.
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Conapoczątek?
PFRprzeznaczanaprogrampilotażowy300mln zł, które
połączone z kapitałem inwestycyjnym ifinansowaniem
bankowymumożliwi realizację do 500MWnowych
instalacji PV zbudowanychwoparciu o rynkowe ceny
energii.

Zapotrzebowanie ze strony rynku jest kilkukrotniewyższe
dlatego jesteśmygotowi zwielokrotnić swoją ofertę.

PFRwypełnia zobowiązanie zKrynicyw2019r. i chce,
aby inwestycjewOZEzudziałemFunduszu za parę lat
miaływartość 4-5mldPLN.

Faza pilotażowa

300mln zł

500MW

Perspektywa
wzrostu środków
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