Witamy państwa gminę.
Dziękujemy za udział w naszych wcześniejszych kampaniach informacyjnych odnośnie projektu
grantowego dzięki któremu mieszkańcy państwa gminy mogą uzyskać 85% dofinansowania na
ekologiczne inwestycje.
Jesteśmy Fundacją, która walczy z niską emisją i która promuje rozproszoną energetykę.
Jesteśmy grupą fascynatów odnawialnych źródeł energii.
Nasz zespół z sukcesami tworzy wnioski o uzyskanie dofinansowań na odnawialne źródła
energii, oraz na poprawę efektywności energetycznej budynków z Funduszy Unijnych, oraz
Rządowych dla ; przedsiębiorców , rolników, jednostek samorządu terytorialnego, oraz dla
klientów indywidualnych.
Z przyjemnością informujemy o możliwości dołączenia mieszkańców państwa gminy do wniosku
Fundacji Dar Oze o uzyskanie 85% dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła
przyłącza gazowe, kotły piątej klasy na biomasę.
Dofinansowanie 85% skierowane jest do osób zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych, oraz
w domkach jednorodzinnych, które mogą wykazać likwidację starego źródła ciepła na paliwo
stałe, oraz chcą uzyskać 85% dofinansowania nowe ekologiczne źródło ciepła.
Jednocześnie informujemy że dnia 30.04.2019 nasza Fundacja złożyła 5 wniosków, oddzielnie
dla każdego obszaru strategii inwestycyjnej województwa dolnośląskiego.
Nabór do naszego projektu prowadzimy jeszcze do dnia 30.09.2019 , lub do dnia w którym
Urząd Marszałkowski poprzez DIP ogłosi kryteria formalne dla wniosków złożonych przez
Fundację Dar Oze.
Bardzo prosimy o przekazywanie kontaktu do nas dla osób które muszą wymienić stary kocioł i
muszą kupić nowy kocioł, lub pragną uzyskać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne
pompy ciepła i/lub na przyłącze gazowe.
Prosimy o wydrukowanie naszego ogłoszenia ( które znajdą państwo w załączniku) i
przekazanie go dla sołtysów aby oni przekazywali je dla mieszkańców państwa gminy w formie
kurendy tak aby każdy mieszkaniec dowiedział się o możliwości uzyskania 85% dofinansowania
na ekologiczne inwestycje.
Z góry bardzo dziękujemy.
Ewentualnie, lub dodatkowo prosimy przekazywać dla sołtysów informacje aby oni przywieszali
nasze ogłoszenie przy sklepach spożywczych, kościołach, tablicach ogłoszeń, oraz w innych
punktach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy.
Prosimy również o umieszczenie naszego ogłoszenia na państwa stronie internetowej lub
aktualizację ogłoszenia.
Ponadto
Informujemy z przyjemnością że obecnie każdy rolnik może uzyskać dofinansowanie do kwoty
800.000 zł(nie więcej jak 40%) na instalacje fotowoltaiczne dla własnego gospodarstwa
rolnego. Dofinansowywane będą instalację od 1 kW mocy do 50 kW mocy. dofinansowanie dla
rolników na fotowoltaikę nie wymaga likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe.
(Ogłoszenie-kurende na ten temat przesyłamy w kolejnym mailu)
Z góry dziękujemy za chęć współpracy.
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