
 

 
                                    OGŁOSZENIE - KURENDA  
Aktualne dofinansowania na ekologiczne inwestycje na rok 2020. 
                           Fundacja Dar Oze, daroze.pl 
 
 

● DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. 
● Energia Plus -Preferencyjny kredyt z NFOŚIGW z umorzeniem 10% na ekologiczne inwestycje. 
● Leasing-100% opłat może być wrzucone w koszty prowadzenia działalności. 
● Fundusze Norweskie - dofinansowanie do 70%  minimum 200000 € maksymalnie można uzyskać 

1000000 € wsparcia.                             Nabór wniosków tylko do 14 05 2020. 
 

1. DLA ROLNIKÓW  
● Agroenergia - dofinansowanie 40% na  instalacje fotowoltaiczne,biogazownie, oraz na pompy ciepła w 

technologii powietrze-woda.  
  Jeżeli już Państwo podpisali umowę o zakup i montaż z jakąś firmą wykonawczą i bardzo ważne, 
inwestycja nie jest zakończona, wówczas nasz zespół, naszą Fundację Dar Oze można wynająć tylko do 
wypełnienia wniosku o uzyskanie dofinansowania.  

 
2. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH; 
● Program Czyste Powietrze; NOWE ZASADY OD KWIETNIA 2020 - do 100% zwrotu.  
● Mój Prąd;  Zwrot 5000 zł z NFOŚIGW, na fotowoltaikę od 2KW do 10 KW mocy. 
● Premia termomodernizacyjna 21% , 53000 zł można odpisać od podatku dochodowego, lub rolnego             

maksymalnie przez 6 lat podatkowych. Małżeństwo może odliczyć 106000 zł 
  

                                            Jak podpisać umowę z Fundacją Dar Oze?  
    Na naszej stronie internetowej daroze.pl   znajdą Państwo wzory umów do wydrukowania.  
Prosimy odnaleźć odpowiedni wzór umowy, wydrukować go, czytelnie wypełnić,czytelnie podpisać, po czym 
prosimy tak przygotowaną umowę zeskanować i wysłać poprzez email na info@fundacjadaroze.pl ,lub można 
ją przesłać poprzez Pocztę Polską na  nasz adres korespondencyjny  
Adresat; Fundacja Dar Oze Pani Irena Chomicka ul Żelazna 17 lokal 22 .Kod pocztowy 90-332 Łódź. z 
dopiskiem "Agroenergia", lub Czyste Powietrze na kopercie.   Umowy dla klientów biznesowych wysyłamy 
indywidualnie poprzez email do akceptacji a później poprzez Pocztę Polską. 
  
                                                         FINANSOWANIE INWESTYCJI 

● Wypełniamy niezbędne dokumenty dla każdego klienta, który decyduje się na kredyt preferencyjny, lub 
komercyjny. 

● Zaczniemy dla państwa pracować gdy podpisana przez Państwa umowa do nas dotrze na nasz adres 
korespondencyjny;  
Adresat: Fundacja Dar Oze Irena Chomicka ul Żelazna 17 lokal 22. 90-332 Łódź. 

 
Przeprowadzamy naszych klientów przez cały skomplikowany proces składania i kompletowania 
dokumentacji, aż do uzyskania dofinansowania. 
Realizujemy roboty budowlane na terenie całej Polski. 
 
Pozdrawiamy;      Zespół Fundacji Dar Oze.  
Kontakt;  Dariusz Skrobisz 575 475 306, info@fundacjadaroze.pl ,lub  darozebiuro@gmail.com  
Zapraszamy na naszą stronę internetową  www daroze.pl  
                                                                                                          Do usłyszenia do zobaczenia 🙂 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 


