GRUPOWY PROGRAM DOFINANSOWAŃ
Przygotowany dla społeczności

PROBIOTICS

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZEROEMISYJNE OGRZEWANIE
Grupowy Program Dofinansowań (GPD) jest programem niezależnym i realizowanym ze środków
niepublicznych zorganizowanych przez Grupa Zakupowa ENERGIA Sp z o.o., ECO LIEFE TEAM
Sp. z .o. Sp. k. zwanymi dalej Organizatorem, oraz Łódzką Fundację Rozwoju Regionalnego.
W ramach tego projektu gwarantujemy osobom fizycznym i przedsiębiorcom wybranej gminy lub
organizacji, instalacje fotowoltaiczne oraz zeroemisyjne ogrzewanie. Dzięki wsparciu Łódzkiej Fundacji
Rozwoju Regionalnego i dużym zamówieniom zbiorowym są możliwe najniższe ceny instalacji przy
zachowaniu dobrej jakości.
Program jest alternatywą dla uczestników chcących przyspieszyć i uprościć procedury związane
z realizacją na dotychczas znanych warunkach.
W ramach GPD uczestnicy otrzymają bezpłatny dostęp do portalu o profilu ekologiczno-zdrowotnym NOVEA
IDEA oraz wartościowy zestaw produktów ufundowany przez portal.
Cel programu:
Pomoc większej grupie polskiego społeczeństwa w osiągnięciu niezależności energetycznej
i obniżeniu kosztów w trzech mediach (energia, CO, CWU)
PORÓWNANIE PARAMETRÓW PROGRAMU RPO I GPD
PARAMETRY

RPO

GPD

dotacje unijne

Grupowy Program Dofinansowań

CENA POCZĄTKOWA

X

Wysoka - około 6 tys/1 kWp

PODATEK VAT

X

Koszt niekwalifikowany

UTRATA KORZYŚCI W CZASIE

X

Tak około 2 lata x wys. rach.

OPŁATY WSTĘPNE (Np. audyt)

X

Tak

PODATEK DOCHODOWY
POMOC W UZYSKANIU FINANSOW.

X
O
X

Zależy od projektu
Zbliżony do GPD
Brak

UŻYCZENIE (budynku)

X

Konieczne

FORMALNOŚCI, DOKUMENTY

X

Wiele

WIELKOŚĆ INSTALACJI

X

Ograniczona

OGRANICZENIA (dział. gosp., rolna)

X

Tak

GWARANCJA REALIZACJI

X

Brak - konkurs

BILANSOWANIE ENERGII

X

Zależy od projektu

CZAS REALIZACJI

X

Około 2 lata

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI

ü
ü
ü
ü
ü
O

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Niska - poniżej 4 tys./1 kWp
Koszt kwalifikowany
Brak
Brak
Brak
Zbliżony do RPO
Tak
Nie potrzebne
Mało
Dowolna
Brak
Tak
Tak
Około 2 miesiące

Korzyści dla gminy/organizacji:
- brak kosztów zgłoszenia, opracowania projektu
- brak potrzeby oddelegowania na wiele miesięcy pracownika lub pracowników do obsługi
projektu jak przy RPO
- brak potrzeby sporządzania dodatkowych dokumentów z mieszkańcami gminy/członkami
organizacji np. na użyczenie dachu, gruntu
- krótszy okres realizacji projektu (do 2 miesięcy) zamiast około 2 lat (np. RPO)
- gmina/organizacja nie ponosi odpowiedzialności za serwis i montaż instalacji
- poprawienie współczynników wymaganych odnośnie ochrony środowiska (np. emisja CO2)

Korzyści dla uczestników programu:
- brak obowiązku użyczenia budynku
- brak obowiązku zaciągania kredytu
- gwarancja otrzymania dofinansowania w przeciwieństwie do publicznych dotacji -konkursy
- oszczędności z posiadanej instalacji widoczne są już w pierwszym miesiącu po jej odbiorze
przez energetykę
- montaż odbywa się do 2 miesięcy po zamknięciu listy uczestników programu, a nie po
około 2 latach
- minimum formalności i szybkość zamontowania instalacji
- brak dodatkowych opłat – ceny zawierają kompletne instalacje wraz z montażem
- długie gwarancje: 25 lat na sprawność, 10 lat wady ukryte
- możliwość zamontowania instalacji dowolnej wielkości
- uczestnikiem mogą być: osoby indywidualne, firmy, parafie, jednostki budżetowe
- brak podatku dochodowego
Zasady programu:
Program będzie realizowany w dwóch etapach
I etap - dobór i montaż instalacji fotowoltaicznej,
program wystartuje jeżeli będzie zachowana minimalna liczba pakietów
instalacyjnych (fotowoltaika): 50 instalacji lub 250 kWp
- maksymalna ilość możliwych dofinansowań: 150 instalacji lub 750 kWp
- każdy Uczestnik może zamówić więcej niż jeden zestaw instalacyjny
- możliwość prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej pod adresem montażu
- do programu mogą przystąpić: osoby indywidualne, firmy, parafie, jednostki budżetowe
- montaż instalacji odbędzie się po zweryfikowaniu ilości zamówionych zestawów
instalacyjnych i podpisaniu umów z Uczestnikami programu
II etap - dobór i montaż zeroemisyjnego energooszczędnego ogrzewania programu wystartuje jeżeli
zostaną spełnione minimalne zasady I etapu
Zasady finansowania i płatności:
- bezpłatny audyt energetyczny
- brak opłaty wstępnej
- pomoc w znalezieniu finansowania do 100% inwestycji
- brak podatku dochodowego
- możliwa płatność: gotówka, kredyt
- przy płatności gotówkowej rozliczenie następuje najpóźniej w dniu montażu
Procedura uzyskania dofinansowania
- nad prawidłowym przebiegiem procesu dofinansowań oraz montażu czuwa Organizator
- uczestnik zainteresowany udziałem w projekcie wpisuje się na listę programu i wypełnia
deklarację przystąpienia
- o przyjęciu do programu będzie decydować kolejność zgłoszeń
- Organizator dokonuje bezpłatnego audytu u każdego zainteresowanego, sprawdza
warunki montażowe i techniczne następnie sporządza z nim stosowną dokumentację,
- w momencie spełnienia kryteriów I etapu program zostaje wdrożony
- z chwilą podpisania umowy Uczestnik ma zapewnione środki na dofinansowanie projektu
- Wykonawca dokonuje stosownych zgłoszeń urzędowych za Uczestników programu
Aby program GPD na tych preferencyjnych warunkach wystartował potrzebna jest minimalna ilość 50
chętnych a maksimum 150. Mamy już ponad połowę zapisanych kandydatów min. po konferencji w Licheniu
i w Bratuszynie. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 15 grudnia 2017r. tak więc prosimy zainteresowanych
zapisaniem się oraz uzyskaniem szerszych informacji o kontakt do jednego z organizatorów:
Bogusław Okulski tel. 733 770 715

