
 

 
AGROENERGIA 2020 - DOTACJA 40% (35% mogą uzyskać rolnicy z województwa mazowieckiego) 
DLA ROLNIKÓW  NA FOTOWOLTAIKĘ, ORAZ NA POMPY CIEPŁA W TECHNOLOGII 
POWIETRZE-WODA.                                                                          II EDYCJA KWIECIEŃ 2020. 
                                                    Witamy 
         Z przyjemnością informujemy o drugiej edycji programu Agroenergia, która ruszy na początku kwietnia 2020. 
Nasz zespół bezpłatnie tworzy wnioski dla klientów indywidualnych oraz dla rolników.  
Powstaliśmy ponad 3 lata temu po to, aby pomagać pozyskiwać dofinansowania z Funduszy Unijnych, oraz z 
Funduszy Rządowych na ekologiczne inwestycje.mamy na swoim koncie już wiele sukcesów. 
 
 Dla tych klientów, którzy są zainteresowani wynająć Fundację Dar Oze kompleksowo, a więc do zakupu, montażu, 

oraz do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej WNIOSKI PRZYGOTOWUJEMY GRATIS. 
Kiedy podpisać umowę z Fundacją Dar Oze? 
          Mili Państwo w trosce o jak najwyższą jakość świadczonych przez naszą Fundację usług czujemy się odpowiedzialni przekazać 
Państwu informacje o procedurze wyboru  projektów do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów. 
Z  naszych informacji, które otrzymaliśmy bezpośrednio, mailowo od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a dokładnie od pana Filip Popowicz wynika że budżet na bezzwrotne dofinansowania został wyczerpany w pierwszej edycji w 
ponad 50%, pozostało niecałe 50% środków finansowych na bezzwrotne dofinansowania.Bardzo jasno i wyraźnie napisane jest również 
w regulaminie tego działania Agroenergia że wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym, w kolejności zgłoszeń, oraz wydatkowanie 
środków na  poszczególne inwestycje, również będzie następowało w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków. Wówczas Narodowy 
Fundusz ogłosi że już nie przyjmuje wniosków na dofinansowanie bezzwrotne i jedynie pozostaną środki na pożyczki preferencyjne, na 
instrumenty zwrotne. Sugerujemy więc wynająć nasz zespół już teraz lub w Marcu, aby na Kwiecień, jak tylko otworzą kolejny nabór 
można było złożyć Państwa wniosek.Wnioski nasz  zespół tworzy w kilka tygodni. Im szybciej podpiszemy umowę o przeprowadzenie 
Państwa przez cały proces składania i kompletowania dokumentacji aplikacyjnej, tym szybciej zaczniemy dla Państwa pracować i tym 
będzie większa pewność że dofinansowanie Państwu zostanie przyznane.  
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. 

 
               INNE DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH;  
- Program Czyste Powietrze; Dofinansowanie od 15% do 90%.Termomodernizacja budynków jednorodzinnych i dwurodzinnych  
- Mój Prąd;  Zwrot 5000 zł z NFOŚIGW, na fotowoltaikę od 2KW do 10 KW mocy. 
Premia termomodernizacyjna 21% ,Oraz kwotę 53000 zł można odpisywać od podatku maksymalnie przez 6 lat podatkowych. 
 
Dla osób które niekoniecznie są rolnikami, dla tych gospodarstw, które wykazują średnie dochody na osobę poniżej 600 zł (nie liczymy żadnych świadczeń 
socjalnych )  w gospodarstwie domowym)  funkcjonuje dofinansowanie 90% na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz, na zakup i montaż nowych okien, drzwi 
zewnętrznych, oraz na ocieplenie budynku.Wszystkie osoby w ciężkiej sytuacji finansowej również prosimy o kontakt, wówczas zorganizujemy dla Państwa 
bardzo preferencyjny kredyt na około 2% z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wskazaną 
inwestycje ekologiczną. Pozyskujemy środki finansowe na realizację zadań dla klientów podpisujących z nami umowę o Generalne Wykonawstwo 
wskazanych robót budowlanych, a w sytuacji kiedy ktoś może nie mieć zdolności kredytowej wówczas jest taka możliwość że Fundacja wykłada środki na 
realizację inwestycji i czeka na zwrot z danego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast klient wówczas musi posiadać 

jedynie 10% wartości całości zadania.   
                                                    Nasza skuteczność 

1. Program  Czyste Powietrze -100% skuteczności. Każdy wniosek który składaliśmy do tej pory przeszedł pozytywnie  
2. Program Agroenergia- W pierwszej edycji mieliśmy niemal 100% (stuprocentową)  skuteczność. 

Nie napisane jest że mieliśmy 100% skuteczności tylko dlatego że jedna nasza klientka przekazała nam informacje o konieczności dokonania poprawek i 
uzupełnień za późno bo w ostatni dzień.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyznacza zawsze 5 dni na dokonanie poprawek i 
uzupełnień i w kryterium formalnym należy fizycznie je dostarczyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
maksymalnie do godziny 15:30 w wyznaczony piąty dzień.  
                                        Jak podpisać umowę z Fundacją Dar Oze 
    Na naszej stronie internetowej daroze.pl    w zakładce Agroenergia, lub w zakładce Czyste Powietrze  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 e mail 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. 

                                                                                     Finansowanie inwestycji 
     Jeżeli pragną Państwo podeprzeć się również nisko oprocentowaną pożyczką bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na około 2%, to prosimy zaznaczyć to w umowie, oraz 
prosimy to podkreślić dla osób od nas,które będą wypełniały dla Państwa wniosek. 
     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. 

 
Pozdrawiamy;      Zespół Fundacji Dar Oze.  
Kontakt;  Dariusz Skrobisz 575 475 306, info@fundacjadaroze.pl  
Zapraszamy na naszą stronę internetową  daroze.pl 
Do usłyszenia do zobaczenia 🙂 
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