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Jsme společnost Enery, se sídlem ve Vídni, která
investuje do obnovitelných zdrojů energie.
Působíme v 6 zemích střední a východní Evropy, se
specializací na development, výstavbu a provozování
solárních farem.
Enery a její čelní představitelé mají dlouhodobé zkušenosti
z oblasti energetiky, zejména pak z oblasti obnovitelných
zdrojů a díky spolupráci se strategickým partnerem
RP Global můžeme těžit z jejich více jak 30 letých
zkušeností v regionu střední a východní Evropy, kde
provozuje portfolio solárních farem v Chorvatsku, Gruzii a
Polsku s celkovým výkonem 250MW.
Od našeho vzniku v roce 2019 jsem již úspěšně realizovali
akvizice solárních parků v České republice a na Slovensku
s celkovou kapacitou 95 MW, díky čemuž se řadíme mezi
největšího privátně vlastněného hráče na tomto trhu.
V minulém roce jsme úspěšně dokončili akvizici solární
farmy s instalovaným výkonem 60MW v Bulharsku.
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Vize
Společnost Enery chce v obci Noviny pod Ralskem
realizovat jeden z nejinovativnějších solárních projektů
v České republice za použití nejmodernějších
technologií jako jsou jednoosé trackery (s orientací
východ-západ) a bateriovým úložištěm, díky kterému
budou zajištěny kontinuální dodávky elektřiny do sítě.
Kromě použití nejmodernějších technologií, společnost
Enery striktně odmítá používání jakýchkoli pesticidů,
proto v našich solárních parcích místo sekaček
používáme ovce a díky rozmanité biodiverzitě jsou
součástí našich parků i včelí úly.
Tento projekt nejenže stanoví nové standardy a bude
vzorem pro realizace dalších solárních projektů, ale také
přispěje k dosažení cílů v oblasti klimatu.

Příroda a životní prostředí
Biodiverzita
Solární panely poskytují přirozené stínění, které zároveň
napomáhá zadržování vody v půdě. Tímto je podporována
biologická rozmanitost a nejrůznější druhy zvířat a rostlin
nacházejí nový domov rozšířením otevřeného prostoru a
mnohokrát jsou dokonce zachráněny před vyhynutím.
Tímto způsobem vytváříme mimo jiné cenná stanoviště
pro včely. Díky striktnímu odmítání používání jakýchkoli
pesticidů vzniká nová rozsáhlá plocha pro opilování.
V solárním parku kvetou různé divoké byliny a polní květiny
v přirozeném průběhu ročních období. To znamená, že
včely během letové sezóny vždy najdou dostatek potravy.

Dvojí využití pozemků
Pastva ovcí
Společnost Enery navrhuje projekty tak, aby byly co
nejšetrnější k životnímu prostředí.
Extenzivní pastva ovcí je ekologický a rozumný způsob,
jak "posekat" plochu elektrárny a zároveň vytvořit co
nejlepší prostředí pro hospodářská zvířata.
Proto namísto sekání trávy pomocí benzínových sekaček
necháme trávu spásat ovcemi, které zároveň svým
pohybem po ploše parku kypří svými kopyty půdu,
přirozeně roznáší semena rostlin a podporují tak
celkovou biodiverzitu v prostoru solární farmy.
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Spolupráce s místní komunitou
Podpora lokální ekonomiky
Z realizace celého projektu budou mít prospěch
regionální podniky, jako jsou elektrikáři, stravovací
zařízení, školy a zahradníci. A to nejen během výstavby,
ale i během provozu zařízení po dobu nejméně 30 let.
Regionální pracovní místa mohou být zajištěna, protože
řízení a část provozu a údržby budou provádět místní
společnosti.
Kromě toho se chceme podílet i na aktivitách obce,
které chceme podporovat částkou 300.000,- Kč/rok po
dobu životnosti plánované elektrárny s tím, že majitel
majoritních
pozemků
přispěje
částkou
200.000,- Kč/rok po dobu 5 let od uvedení elektrárny
do provozu.
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Základní technické údaje
Instalovaný výkon
Plánovaný instalovaný výkon je cca 18 MWp (zastavěná
plocha cca 18 ha)

Roční výroba
22.132 MWh
tj. cca 8.854 domácností a
14 mil. tun ušetřeného CO2 za rok

Finanční podpora obce ze strany investora
Levnější elektřina pro lokální komunitu

Životní prostředí
Louky nezůstanou ležet ladem, ale bude spásané ovcemi.
V rámci umístění včelích úlů zároveň vysazujeme květiny,
vhodné k opilování.
Elektrárna je bezemisní a nevydává žádný hluk, nedochází
tedy k jakémukoli narušování okolí.
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