
OGŁOSZENIE - KURENDA

Najbardziej atrakcyjne dofinansowania dostępne w roku 2021 dla 

klientów indywidualnych i/lub dla rolników na;

1. Poprawę efektywności energetycznej budynków (ocieplenie, wymiana 

okien, drzwi zewnętrznych, wentylacja mechaniczna z rekuperacją)

2. Odnawialne źródła energii.

1. Mój Prąd; Dotacja również dla nowo budowanych budynków.

Dofinansowanie na; instalacje fotowoltaiczne do 10 kW mocy, oraz na magazyny energii.

Informujemy że można już  realizować  zakup i  montaż instalacji  fotowoltaicznych do 10 kW  mocy.  Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił że będzie wypłacał dotację od dnia 1 lipca 2021 dla osób, które  zrealizują 

zakup i montaż fotowoltaiki TERAZ.

2. Agroenergia; Dotacja również dla nowo budowanych budynków na: 

A. instalacje fotowoltaiczne od 10 kW do 50 kW,

B. pompy ciepła w technologii powietrze-woda.

20%(nie więcej jak 15.000 zł) wartości inwestycji może otrzymać zwrotu każdy 

rolnik, który planuje zrealizować instalację fotowoltaiczną o mocy od 10kW do 30kW mocy. 

13% (nie więcej jak 25.000 zł) wartości inwestycji może otrzymać zwrotu każdy 

rolnik który planuję zrealizować instalację fotowoltaiczną od 30kW do 50 kw mocy. 

Dodatkowo 10.000 zł można uzyskać na pompę ciepła w technologii powietrze woda.

3. Odpis od podatku rolnego 25% wartości inwestycji może odzyskać zwrotu 

każdy rolnik, który płaci podatek rolny około 2000 zł. 

4. Czyste Powietrze
Dofinansowanie  na:  nowe  ekologiczne  źródło  ciepła,  instalację  fotowoltaiczną,  ocieplenie  budynku,  wymianę  okien  oraz  drzwi 

zewnętrznych, wentylacje mechaniczna z rekuperacja z odzyskiem ciepła.

A. 60% wartości inwestycji może uzyskać rodzina o dochodach poniżej 1400 zł netto średnio na

osobę.

B. 45% na nowe ekologiczne źródło ciepła może uzyskać każdy właściciel (lub jeden z 

współwłaścicieli budynku) jeżeli jego dochody w roku poprzednim były na poziomie poniżej 100 000 zł netto.

Przeprowadzamy inwestorów, z licznymi sukcesami, przez cały proces składania i kompletowania dokumentacji 

aplikacyjnej, oraz dokumentacji technicznej już ponad 3 lata. Drogi inwestorze skontaktuj się z nami a również dla Ciebie 

pozyskamy dofinansowanie, oraz zrealizujemy ekologiczną inwestycję w rozsądnej cenie. 

Mamy w naszym dziale technicznym również dekarzy.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które pragną zrealizować 

JUŻ TERAZ ekologiczną inwestycję z najlepszym dofinansowaniem 

dostępnym na rynku Polskim.

Zespół Fundacji Dar Oze życzy Państwu miłego dnia. 

daroze.pl , info@fundacjadaroze.pl , 

22122 1058 , 575 475 305. 
Do usłyszenia do zobaczenia :-)


