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Szanowni Państwo,

U progu nowej dekady przedsiębiorcy stają przed wyzwaniem utrzymania przewag konkurencyjnych. Decydo-
wać będzie dostęp zakładów produkcyjnych do taniej i czystej energii ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorcy 
zasilający zakłady prądem z paliw kopalnych będą płacić coraz więcej ze względu na drożejące uprawnienia 
do emisji CO2 , a ich produkty mogą być pomijane przez coraz bardziej świadomych ekologicznie konsumentów. 

Rozwiązaniem może być zakup energii bezpośrednio od jej producenta z farmy wiatrowej lub słonecznej w ra-
mach długoterminowej umowy, tzw. corporate PPA. W ciągu kilku ostatnich lat europejscy przedsiębiorcy za-
kontraktowali w ten sposób energię pochodzącą z ponad 7 GW mocy. Kolejne światowe korporacje idą krok 
dalej deklarując przestawienie się w stu procentach na zasilanie z czystych źródeł OZE. Zrzeszone w ramach 
inicjatywy RE-100 firmy ten sam wymóg stawiają także swoim dostawcom.

W Polsce potencjał rynku corporate PPAs jest olbrzymi. Nasz przemysł potrzebuje ok. 50 TWh energii rocznie, 
co stanowi jedną trzecią krajowego zużycia. Dynamiczny rozwój rynku PPA wymaga jednak  usunięcia barier 
administracyjnych. O zmiany regulacyjne w tym zakresie zabiega fundacja RE-Source Poland Hub, powołana  
do życia przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w lipcu 2019 r. Państwa wsparcie jest kluczowe  
dla realizacji naszej misji. 

Dlatego zapraszamy do współpracy wytwórców OZE 
i przyszłych odbiorców taniej i czystej energii. Razem 
możemy skuteczniej rozmawiać z decydentami o po-
trzebie wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą prze-
mysłowi na zachowanie konkurencyjności dzięki korzy-
staniu z energii nieobciążonej węglowym śladem.

W ramach RE-Source Poland Hub będą Państwo mie-
li dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat  
corporate PPAs przekazywanej przez czołowych eks-
pertów. Nie zabraknie też spotkań z przedstawicielami 
wiodących wytwórców OZE. 
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

Irena Gajewska 
Wiceprezes Zarządu Fundacji RE-Source Poland Hub 
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Podejmij zobowiązanie, że Twoja firma w perspektywie kolejnej dekady 
będzie stopniowo przechodzić na zasilanie energią odnawialną 
i skorzystaj z naszej oferty dla odbiorców energii:

BEZPŁATNIE dołącz do Rady Programowej Fundacji i zyskaj wpływ 
na wypracowywanie postulatów  dotyczących wdrażania mechanizmów 
sprzyjających zawieraniu cPPAs.

Poszerzaj swoją wiedzę na temat możliwości pozyskiwania 
zielonej energii dzięki naszym materiałom edukacyjnym 
oraz przez udział w organizowanych seminariach.

Korzystaj z udostępnianych  przez naszych partnerów platform online 
ułatwiających znalezienie wytwórcy OZE, który zaoferuje Ci energię  
na najbardziej korzystnych warunkach.

Nawiązuj kontakty z potencjalnymi dostawcami energii w ramach organizowanych 
wydarzeń, w tym specjalnych spotkań B2B, gdzie odbiorcom energii oferujemy 
preferencyjne warunki udziału!

Chwal się tym, że Twoja firma podejmuje działania, aby ograniczyć swój 
negatywny wpływ na środowisko naturalne udostępniając informacje o swoim 
zaangażowaniu w swoich kanałach medialnych. My zadbamy, aby Twój logotyp 
był zawsze obecny w naszych materiałach informacyjno-promocyjnych  
– czyli wszędzie tam, gdzie zauważą to decydenci i Twoi klienci.

Korzystaj z możliwości promocji swojej marki podczas organizowanych wydarzeń. 
W ich ramach stworzymy przestrzeń, w której będziesz mógł pochwalić się 
tym jak Twoja firma robi postępy w przechodzeniu na zieloną energię i zyskuje 
pozycję lidera w swojej branży. Twój przykład podziała motywująco na inne 
przedsiębiorstwa w Polsce.

Dołącz do RE-Source Poland Hub  
i buduj przewagę konkurencyjną swojej firmy  
w oparciu o czystą energię z OZE!
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