Oferta popularyzacji programu

CZYSTE POWIETRZE
Narodowy program dofinansowań termomodernizacji, wymiany urządzeń
grzewczych oraz montaż instalacji OZE, realizowany przez Ministerstwo
Środowiska oraz NFOŚiGW.
Szanowni Państwo.
Wychodząc naprzeciw potrzebom, Fundacja GlobalECO pomaga skorzystać z programu.
Organizujemy bezpłatne szkolenia i prezentacje dla mieszkańców na terenie miast i gmin.
Wypełniamy wnioski o dotację/ refundację, uzyskując wcześniej wszystkie niezbędne dane
dotyczące nieruchomości. Wykonujemy wszystkie dokumenty określone regulaminem programu.
Doradzamy w doborze urządzeń oraz materiałów budowlanych. Określamy możliwą wysokość
dotacji.
W efekcie powodujemy, że rola samorządu w PROGRAMIE może być wyłącznie
informacyjna.
Dla osób zainteresowanych programem:
realizujemy wizję lokalną na nieruchomości;
dobieramy urządzenia i instalacje do potrzeb każdego budynku oraz rozwiązania i materiały do
termomodernizacji;
• sporządzamy kosztorys urządzeń, instalacji oraz prac montażowych;
• sporządzamy uproszczoną charakterystykę energetyczną budynku lub audyt energetyczny;
• wypełniamy wniosek o dotację lub refundację.
•
•

Zakres prac jest ustalany indywidualnie z każdym mieszkańcem.
Koszt kompletnego opracowania wynosi 500 zł brutto i podlega dotacji.
Dodatkowo realizujemy odbiór techniczny instalacji oraz audyt powykonawczy (wymagany
programem).
Informacje o programie znajdują się w załączniku do oferty pt.:
„Informacje o programie CZYSTE POWIETRZE”.

O Grupie GlobalECO
Grupa funkcjonuje od 2007 roku. Prowadzi działalność audytorską i doradczą w zakresie redukcji
zużycia kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazu ziemnego. Obsługuje znaczną ilość
samorządów terytorialnych na terenie województwa pomorskiego, a także na terenie całego
kraju. Działania Grupy doprowadziły do wielu oszczędności w budżetach miast i gmin oraz
podmiotów produkcyjnych o znaczącym zużyciu energii.
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Od 2016r. sporządziła wnioski o uzyskanie dotacji na realizacje instalacji OZE dla gmin oraz ich
mieszkańców w województwach: pomorskim, podlaskim, wielkopolskim, łódzkim i obecnie
kujawsko-pomorskim. Przygotowała również wniosek dla stowarzyszenia 7 gmin z województwa
małopolskiego (wygrany przetarg na obsługę). Obecnie realizuje prace przygotowawcze na
terenie województw: zachodnio-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

O Fundacji
Fundacja GlobalECO powstała w 2017r. z inicjatywy założycieli Grupy GlobalECO. Fundacja
przeprowadziła już ponad 100 prezentacji w samorządach.
•
•
•
•
•
•
•

Celami Fundacji są:
propagowanie idei konieczności prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii;
edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
oraz ekologii i ochrony środowiska;
rozwoju nowych technologii i innowacji, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i OZE,
wspieranie badań nad nowymi technologiami;
wspieranie innowacji ekologicznych oraz OZE poprzez integrację środowisk biznesowych,
pozarządowych i publicznych;
wspieranie inwestycji, w tym inwestycji publicznych, w ekologię i ochronę środowiska;
propagowanie oszczędzania i zarabiania dzięki ekologii i ochronie środowiska, w szczególności
poprzez rozwój i popularyzację instalacji wykorzystujących OZE.

Cele realizujemy poprzez:
• organizowanie konferencji, szkoleń i prezentacji,
• wydawanie publikacji tematycznych w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
• pomocy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na działania związane z poprawą stanu
środowiska naturalnego.

W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt z naszymi doradcami:
Alicja Szczypińska tel. 570 800 602 alicja.szczypinska@globaleco.pl
Tomasz Lewkowicz tel. 502 757 003 tomasz.lewkowicz@globaleco.pl

_________________________________________________________________________________________________________________

Fundacja GlobalECO
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 blok IVE/ 223
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
infolinia: (+48) 58 380 75 75
e-mail: fundacja@globalECO.pl
www.fundacjaglobaleco.pl
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