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Dofinansowanie na popraw? efektywno?ci energetycznej
budynków
Fundacja Dar Oze z przyjemno?ci? informuje o mo?liwo?ci uzyskania do 800.000 z? na instalacje
fotowoltaiczne w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z ca?ej Polski. Dofinansowanie
nie mo?e wynosi? wi?cej jak 40% warto?ci inwestycji.
Dofinansowane b?d? przedsi?wzi?cia dotycz?ce zakupu i monta?u nowych jednostek wytwórczych,
wraz z pod??czeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesy?owej, w których do produkcji energii
wykorzystuje si?: a) energi? ze ?róde? odnawialnych, b) ciep?o odpadowe, c) ciep?o pochodz?ce z
kogeneracji.
Za rolnika indywidualnego uwa?a si? osob? fizyczn? b?d?c? w?a?cicielem, u?ytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzier?awc? nieruchomo?ci rolnych, których ??czna
powierzchnia u?ytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszka?? w
gminie, na obszarze której jest po?o?ona jedna z nieruchomo?ci rolnych wchodz?cych w sk?ad
gospodarstwa rolnego i prowadz?c? przez ten okres osobi?cie to gospodarstwo.
Jako Fundacja Dar Oze promujemy rozproszon? energetyk?, wi?c bardzo nas cieszy ?e Narodowy
Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej og?asza nabór wniosków o dofinansowanie w
ramach programu priorytetowego
„Agroenergia”.
Wnioski przyjmowane b?d? w terminie od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania
alokacji ?rodków. Fundacja Dar Oze b?dzie przyjmowa?a interesantów do dnia 06.12.2019.
Drogi inwestorze Wa?ne! Wnioski s? rozpatrywane wed?ug kolejno?ci sk?adania, mo?e by? taka
sytuacja ?e, gdy wyczerpie si? alokacja ?rodków, dotacje zostan? wstrzymane. Im szybciej
z?o?ymy wniosek tym wi?ksza szansa na uzyskanie dofinansowania.
Jako Fundacja Dar Oze tworzymy wnioski kompleksowo i przesy?amy je do naszych klientów
jedynie do podpisu. Nasz zespó? tworzy równie? wnioski o uzyskanie dofinansowania z programu
Czyste Powietrze oraz z Regionalnych Programów
Operacyjnych.
Inwestorze zacznij produkowa? energi? elektryczn? na w?asny u?ytek samemu dzi?ki instalacji
fotowoltaicznej. Nie kupuj energii elektrycznej od zak?adu energetycznego, produkuj j? samemu.
Uzyskaj do 90% dofinansowania na remont w?asnego budynku z programu Czyste Powietrze.
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B?dziemy pracowali dla Pa?stwa do uzyskania sukcesu, oraz b?dziemy do pa?stwa dyspozycji od
podpisania umowy a? po rozliczanie projektu. Ka?dy rolnik który my?li o tym, aby stworzy?
instalacj? fotowoltaiczn?, oraz ka?da osoba indywidualna, która chce uzyska? dofinansowanie na
remont budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego proszony jest o kontakt telefoniczny na poni?sze
numery telefonów.
Kontakt:
Fundacja Dar Oze
Zapraszamy na nasz? stron? internetow?: daroze.pl
Dariusz Skrobisz: 575 475 306 infoQfundacjadaroze.pl
Asystentka; Irena Chomicka 575 887 402, 785 016 778 irena.chomickaQfundacjadaroze.pl
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