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Kocioł automatyczny na pellet drzewny
o mocy 12kW (3,3-12), 20kW (6,1-20), 30kW
(6,1-30kW)
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Kotły na pelet drzewny - automatyczne
spalanie biomasy drzewnej
Kotły przeznaczony jest do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym do
celów grzewczych ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania c.w.u. Dopuszczalne
ciśnienie pracy urządzenia 3 bar. Maksymalna temperatura pracy kotła 90oC

Kotły na pelet drzewny charakteryzują się :
- Niskimi poziomami emisji szkodliwych substancji do środowiska - pełna zgodność
z PN-EN 303-2012 klasa 5 najwyższa.
- Łatwością obsługi oraz pełną automatyzacją procesu.
- Minimalną obsługą oraz niewielką ilością popiołu zawartą w pellecie z drewna
naturalnego.
- Wysoką sprawnością przekraczającą 90% zapewniającą duże oszczędności na
zakup paliwa.
- Komfortem obsługi bez konieczności uciążliwego czyszczenia palnika oraz
wymiennika ciepła – czysta schludna kotłownia.
- Pełny zakres możliwości dopasowania kotła do istniejących systemów
grzejnikowych i podłogowych w dowolnym zakresie temperatur grzania oraz mocy
grzewczej poprzez pełną płynną regulację mocy kotła
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Podstawowe elementy kotła
na pelet drzewny
Wentylator
wyciągowy
Sterownik
Blok kotła z
płaszczem
wodnym

Regulator
procesu
lambda
Automatycznie
czyszczony
wymiennik ciepła

Palnik

Podajnik paliwa do kotła

Zbiorniki
gromadzące popiół
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Zalety kotłów na pellet - blok
wodny kotła
Kocioł wykonany ze stali kotłowej
o grubości:
- 6 mm płaszcz wodny kotła
- 4,5mm płomieniówki
Pozwala na długotrwałe
użytkowanie bez ryzyka
uszkodzenia oraz zapewnia
prawidłowy proces wymiany
ciepła z komory spalania.
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Zalety kotłów na pellet czyszczenie automatyczne palnika
Kocioł zapewnia automatyczne
czyszczenie rusztu poprzez uchylny
żeliwny ruszt. Uchyla się on w
automatyczne zaprogramowanych
cyklicznych przedziałach czasu.

Nie ma potrzeby otwierania kotła i
ręcznej obsługi czyszczenia palnika.
Czysty ruszt zapewnia optymalny
przepływ powietrza i optymalny
proces spalania, co powoduje
mniejsze zużycie paliwa a więc
niższe koszty ogrzewania budynku.
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Zalety kotłów na pellet - czyszczenie
automatyczne wymiennika
Automatycznie czyszczony wymiennik
ciepła
Powierzchnie wymiennika ciepła są
automatycznie czyszczone za pomocą
zintegrowanych turbulatorów nawet
podczas pracy kotła i dlatego
utrzymanie czystości kotła odbywa się
bez nakładu pracy ze strony
użytkownika.
Niezmiennie wysoki stopień sprawności
przy częstym czyszczeniu powierzchni
wymiennika ciepła umożliwia niskie
zużycie paliwa co przekłada się
bezpośrednio na redukcję kosztów
ogrzewania i ciepłej wody.
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Zalety kotłów na pellet niewielka ilość popiołu
Zintegrowane pojemniki na popiół
pozwalają na łatwe usunięcie produktów
spalania z kotła.

Ich duża pojemność pozwala na
wydłużenie czasu pracy urządzenia
bez konieczności kontroli i
opróżniania ich przez użytkownika.
Częstotliwość usuwania popiołu przez
użytkownika nie częściej niż co 3
tygodnie.
Popiół nadaje się w ogrodnictwie do
nawożenia roślin
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Zalety kotłów na pellet sterownik kotła
Łatwe w obsłudze menu z kontrolą
procesów:
- czyszczenia automatycznego kotła
zapłonu i wygaszania palnika
- regulacji spalania lambda
- współpracy z zasobnikiem
buforowym
- zabezpieczenia zimnego powrotu
kotła
- zabezpieczeń podajników i drzwi
rewizyjnych.
Pozwala na prostą i szybką obsługę
oraz wybór odpowiednich funkcji.
Oszczędza energię i paliwo do celów
grzewczych bez rezygnacji z komfortu
cieplnego w zasilanym budynku.
Posiada wszelkie wymagane
zabezpieczenia dla kotłów grzewczych.
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Zalety kotłów na pellet - regulacja i
sonda lambda
Zainstalowana sonda Lambda

Zapewnia energooszczędne oraz wysoko
sprawne spalanie co przekłada się na redukcję
kosztów ogrzewania.
Przykładowo dla budynku średniego standardu
energetycznego o powierzchni ok. 200m2,
zużycie peletu na ogrzewanie i podgrzew
c.w.u. rocznie wacha się w granicy 4 ton.
Sonda, która w sposób ciągły monitoruje
zawartość tlenu w spalinach i reaguje na różnej
jakości paliwa nie ma możliwości spalania
paliw nieodpowiednich.
Sonda Lambda kontroluje dopływ powietrza
pierwotnego i wtórnego dzięki temu doprowadza
do osiągnięcia całkowitego spalania, nawet przy
częściowym obciążeniu a wynikiem jej działania
jest niskie zużycie paliwa oraz niskie emisje
spalin przy pełnym oraz częściowym obciążeniu.
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Zalety kotłów na pellet niezmiennie ciągła wysoka
sprawność
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Zalety kotłów na pellet niewielkie wymiary
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Zalety kotłów na pellet - zasobniki
na pelet
Do współpracy z kotłem niezbędny jest
zasobnik na paliwo :
- Dla kotła o mocy 12kW zbiornik o
pojemności 165l (109kg)
Ciągła praca kotła do 7 dni (w trybie
urlopowym do 14 dni)\
- Dla kotła o mocy 20kW zbiornik o
pojemności 195l (127kg)
Ciągła praca kotła do 6 dni (w trybie
urlopowym do 12 dni)
- Dla kotła o mocy 30kW zbiornik o
pojemności 195l (127kg)
Ciągła praca kotła do 5 dni (w trybie
urlopowym do 10 dni)
Wymiary zasobników (szer. x gł. x wys. w mm):
-165l - 400 x 400 x 1200
-195 - 450 x 450 x 1200
Dostępne również zbiorniki o pojemnościach
400l oraz 480l
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Zalety kotłów na pellet współpraca z każdym typem
instalacji
W celu podniesienia sprawności sezonowej
instalacji konieczne jest zastosowanie
zasobnika buforowego. Jego zastosowanie
zmniejsza zużycie paliwa o ok. 20 -30% rocznie
co obniża w sposób znaczący koszty
ogrzewania.
Dla kotłów 12, 20 i 30kW stosuje się
zasobniki o pojemności odpowiednio 300,
400, 500l o wymiarach (śred. x wys.)
odpowiednio
75x134, 85x137 i 85x162 cm
Elementem zabezpieczenia przed zimnym
powrotem jest układ podmieszania wraz z
zaworami i pompa współpracującą z
buforem.
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Zalety kotłów na pellet - kotłownia
automatyczna
Modułowy system pozwala na umieszczenie
zbiornika do składowania peletu w
dostępnym miejscu w kotłowni.
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Automatyczne kotły na pelet –
koszty
Moc

12kW
Kocioł na pelet drzewny z
regulacją lambda
automatycznie czyszczony
wymiennik ciepła i palnik,
opis wariantu
zbiornik przykotłowy na
- zawartość
pelet 156l (109kg)
zestawu
automatyczny zapłon, układ
podmieszania powrotu,
bufor 300l, uruchomienie,
gwarancja 60 miesięcy
cena netto
23 600,00 zł

20kW
Kocioł na pelet drzewny z
regulacją lambda
automatycznie czyszczony
wymiennik ciepła i palnik,
zbiornik przykotłowy na
pelet 195l (156kg)
automatyczny zapłon, układ
podmieszania powrotu,
bufor 400l, uruchomienie,
gwarancja 60 miesięcy
25 000,00 zł

30kW
Kocioł na pelet drzewny z
regulacją lambda
automatycznie czyszczony
wymiennik ciepła i palnik,
zbiornik przykotłowy na
pelet 195l (156kg)
automatyczny zapłon, układ
podmieszania powrotu,
bufor 500l, uruchomienie,
gwarancja 60 miesięcy
26 000,00 zł

koszt dla
mieszkańca
netto 30%
dotacji

7 080,00 zł

7 500,00 zł

7 800,00 zł

kwota
dofinansowana
netto70%

16 520,00 zł

17 500,00 zł

18 200,00 zł
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Zużycie pelletu w gospodarstwie
indywidualnym
EP- 150 kWh/rok
1. Dom o pow. 100 m2, 12 kW
Zużycie: 3,2 t
2. Dom o pow. 150 m2, 20 kW
Zużycie 4,2 t
3. Dom o pow. 200 m2, 30 kW
Zużycie 5,3 t

Porównanie cen: ekogroszek a
pelet
Ekogroszek



Pelet

25 kg= 20,99 zł
1 kg= 0,84 zł

15 kg= 12,80 zł
1 kg= 0,85 zł

Projekt instalacji kolektorów
słonecznych
Projekt instalacji kolektorów słonecznych, którym są
Państwo zainteresowani ma na celu
zamontowanie na domach prywatnych instalacji
kolektorów słonecznych
wykorzystujących energię słoneczną do
podgrzewania wody użytkowej.

Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne to urządzenia do absorpcji
promieniowania słonecznego i wykorzystywania jego
energii do podgrzewania nośnika ciepła
Uzyskana w ten sposób energia cieplna gromadzona jest
w zasobnikach, w następstwie czego może być
zastosowana do podgrzewania wody.
Kolektory montowane są na dachach, na specjalnie
przystosowanych stelażach, bądź bezpośrednio na
ziemi.

Podstawowe zalety instalacji kolektorów
słonecznych


Korzyści jakie płyną z zastosowania kolektora
słonecznego to brak zanieczyszczonego środowiska i
efekt ekonomiczny dla użytkownika



Prawidłowo zaprojektowane instalacje kolektorów
słonecznych mogą zaoszczędzić min. 50% rocznego
zużycia energii na podgrzewanie c.w.u. / w okresie
letnim min. 80%/w domach jedno i wielorodzinnych.

System solarny do ogrzewania c.w.u. ze zbiornikiem
wyposażonym w 2 wężownice spiralne i grzałkę
elektryczną, współpracujący z kotłem c.o.
1 - kolektory słoneczne; 2 - regulator systemu; 3 - zespół
pompowy; 4 – zbiornik (wymiennik) solarny c.w.u. z 2
wężownicami; 5 - grzałka elektryczna; 6 - kocioł c.o.; 7 regulator kotła c.o.; 8 - obieg grzewczy c.o.
Przedstawiona instalacja jest najczęściej stosowanym
systemem solarnym, zapewniającym c.w.u. w domach
jednorodzinnych.

Kolektory próżniowe i płaskie
w jednym projekcie
Dachy o orientacji południowej,
z azymutem +/- 45°

Dachy o orientacji wschodniej
i zachodniej lub o małej możliwej
powierzchni montażu

Zastosowanie kolektorów próżniowych i płaskich
w jednym projekcie umożliwia realizację inwestycji we
wszystkich domach bez względu na orientację połaci
dachowej.

Wymiary kolektorów słonecznych
Kolektor płaski:
Wymiary kolektora płaskiego o powierzchni absorpcji 1,865 m²:
(powierzchnia brutto 2,0 m²) to: 1988mm/1006mm/85mm

Kolektor próżniowy:
Wymiary kolektora próżniowego o powierzchni absorpcji 1,51 m²:
(powierzchnia brutto 2,36 m²) to: 1053mm/2241mm/150mm

Charakterystyka poszczególnych zestawów
solarnych
Z kolektorem płaskim
Ilość kolektorów
płaskich
Ilość
Zestaw użytkowników w poszczególnych
zestawach
CWU
solarnych [szt.]

Łączna
pojemność
zasobnika [l]

SOL1
SOL2
SOL3
SOL4
SOL5
SOL6

200
300
400
500
600 (2x300)
800 (2x400)

do 3 osób
4-5 osób
6-7 osób
8-9 osób
10-11 osób
12-13 osób

2
3
4
5
6
8

Charakterystyka poszczególnych zestawów
solarnych
Z kolektorem próżniowym
Ilość
Zestaw użytkowników
CWU

SOL1
SOL2
SOL3
SOL4
SOL5
SOL6

do 3 osób
4-5 osób
6-7 osób
8-9 osób
10-11 osób
12-13 osób

Ilość kolektorów
próżniowych
w poszczególnych
zestawach
solarnych [szt.]

Łączna
pojemność
zasobnika [l]

2
3
4
5
6
8

300
400
500
600
800 (2x400)
1000 (2x500)

Ceny zestawów solarnych z kolektorem płaskim
prognozowane ceny rynkowe

CENA NETTO

CENA BRUTTO
Podatek 8% przy
montażu na dachu

CENA BRUTTO
Podatek 23% przy
montażu na gruncie

SOL1- płaskie
(do 3 osób)

9 500,00 zł

10 260,00 zł

11 685,00 zł

SOL2- płaskie
(4-5 osób)

11 000,00 zł

11 880,00 zł

13 530,00 zł

SOL3- płaski
(6-7 osób)

13 000,00 zł

14 040,00 zł

15 990,00 zł

SOL4- płaskie
(8-9 osób)

15 000,00 zł

16 200,00 zł

18 450,00 zł

19 000,00 zł

20 520,00 zł

23 370,00 zł

22 000,00 zł

23 760,00 zł

27 060,00 zł

RODZAJ
ZESTAWU

SOL5- płaskie
(10-11 osób)
SOL6- płaskie
(12-13 osób)

Ceny zestawów solarnych z kolektorem próżniowym
prognozowane ceny rynkowe z przetargów

CENA NETTO

CENA BRUTTO
Podatek 8% przy
montażu na dachu

CENA BRUTTO
Podatek 23% przy
montażu na gruncie

SOL1- próżniowe
(do 3 osób)

13 000,00 zł

14 040,00 zł

15 990,00 zł

SOL2- próżniowe
(4-5 osób)

14 500,00 zł

15 660,00 zł

17 835,00 zł

SOL3- próżniowe
(6-7 osób)

16 500,00 zł

17 820,00 zł

20 295,00 zł

SOL4- próżniowe
(8-9 osób)

19 000,00 zł

20 520,00 zł

23 370,00 zł

23 000,00 zł

24 840,00 zł

28 290,00 zł

31 000,00 zł

33 480,00 zł

38 130,00 zł

RODZAJ
ZESTAWU

SOL5- próżniowe
(10-11 osób)
SOL6- próżniowe
(12-13 osób)

Najważniejsze informacje dla Uczestników Programu


Zestaw solarny będzie składał się z następujących części:
1) część zewnętrzna:
◦ kolektory
◦ stelaże do mocowania kolektorów
◦ zestaw połączeń poszczególnych kolektorów
◦ płyn solarny
2) część wewnętrzna:
◦ zasobnik CWU
◦ zestaw pompowy
◦ naczynie przeponowe
◦ sterownik solarny
◦ zestaw zaworów odcinających i bezpieczeństwa
Każdy zestaw kolektorów objęty będzie pięcioletnią gwarancją

Najważniejsze informacje dla Uczestników Programu
cd.


Zestaw współfinansowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 70% kosztów
kwalifikowanych.



Uczestnik wniesie wkład własny w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych
przykładowo;
Kolektory płaskie

Numer zestawu

Kolektory próżniowe

2 850,00 zł

SOL1

3 900,00 zł

3 300,00 zł

SOL2

4 350,00 zł

3 900,00 zł

SOL3

4 950,00 zł

4 500,00 zł

SOL4

5 700,00 zł

5 700,00 zł

SOL5

6 900,00 zł

6 600,00 zł

SOL6

9 300,00 zł

powiększonych o należny podatek VAT w wysokości 8% w przypadku
montażu instalacji na dachu lub 23% w przypadku montażu na gruncie.

Najważniejsze informacje dla Uczestników Programu cd.
Podane ceny są średnimi cenami rynkowymi.
Określone zostały na potrzeby sporządzenia wniosku aplikacyjnego.

Ceny te mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego i wyłonieniu Wykonawcy.

Pompa ciepła na ciepłą wodę

Jest samodzielnym,
wysokoefektywnym urządzeniem
do przygotowywania ciepłej wody
użytkowej pobierając ciepło
bezpośrednio z powietrza
otaczającego lub z sąsiednich
pomieszczeń.

Pompa ciepła – zasada działania

Stopień efektywności COP (Coefficient of Preformance)
Ilość energii uzyskanej do ilości energii doprowadzonej do
układu
Energia elektryczna - doprowadzona 1 kW

Energia oddana 4 kW

Pompa ciepła

Obiekty jedno/wielorodzinne

Pompa dla celów podgrzewu c.w.u.

Zalety pompy ciepła
Uniwersalność rozwiązania względem ilości osób w
gospodarstwie domowym,
Proste uruchomienie dzięki kompletnemu okablowaniu i
wstępnie ustawionemu regulatorowi,
Proste i mało inwazyjne wpięcie w istniejącą instalację c.w.u.,
Właściwości instalacyjne oraz orientacja dachu nie ma wpływu
na możliwości montażowe (inaczej niż w przypadku
kolektorów słonecznych).

Dane techniczne pompy ciepła
Właściwość
Moc na potrzeby ciepłej wody użytkowej
od 15 do 55°C i przy temperaturze powietrza 15°C

Wynik

1,3 kW

Pobór mocy elektrycznej

0,425 kW

COP wg EN 16147 dla A15/W10-55

3,33

Zakres dopuszczalnych temp. powietrza

-5C do +35C

Pobór mocy elektrycznej przez grzałkę
elektryczną (wyposażenie dodatkowe)

1,5 kW

Pojemność zasobnika

> 250 litrów

Wysokość:

Max 1755 mm
(możliwość zabudowy w pomieszczeniach
o wysokości 2 m)

Klasa efektywności energetycznej
podgrzewania wody (Dyrektywa ErP)

A
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Ceny pompy ciepła
prognozowane ceny rynkowe

Dofinansowanie na pompy ciepła wynosi 70% kosztów
kwalifikowanych.
Całkowity koszt: ok. 9 500,00 zł netto + 8% VAT tj. 10 260,00 zł brutto
Państwa koszt stanowi 30% kosztów kwalifikowanych: ok.
2 850,00 zł + podatek 8%VAT ok. 3 610,00 zł

POMPA CIEPŁA
365 dni w roku x 2 podgrzania na dobę przy temp. 15-45 stopni= 730
podgrzań w ciągu roku przy użyciu pompy ciepła
INSTALACJA POMPY CIEPŁA

Koszt podgrzania 300 dm3 c.w.u.

1 500,00 PLN BRUTTO

Pokrycie średnioroczne potrzeb c.w.u. z
OZE

100 %

Roczne oszczędności ogrzewania węglem

42 %

Roczne oszczędności ogrzewania gazem

58 %

Roczne oszczędności ogrzewania olejem

68 %

Roczne oszczędności ogrzewania grzałką
elektryczną

73 %

Ogniwa fotowoltaiczne


Są to urządzenia służące do przemiany światła słonecznego
bezpośrednio na energię elektryczną. Zasadniczym elementem
modułu jest ogniwo fotowoltaiczne. W momencie, gdy na ogniwo
pada światło słoneczne, powstaje para nośników o przeciwnych
ładunkach elektrycznych, które zostają następnie rozdzielone
przez pole elektryczne. Rozdzielenie ładunków powoduje, iż w

ogniwie powstaje napięcie. Po przyłączeniu obciążenia
(urządzenia pobierającego energię) następuje przepływ prądu
elektrycznego.

Zalety fotoogniw
 Zmniejszenie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną,
 Prosty montaż,
 Nie zajmują dodatkowej przestrzeni - zazwyczaj są montowane na
dachach budynków,
 Ogniwa fotowoltaiczne mimo zmian okresowych związanych z porami
roku wytwarzają stabilną ilość energii w skali roku.

Parametry dla instalacji fotowoltaicznej
Przykładowo dla pakietu o mocy 1,56 kWp

 Ilość modułów w instalacji – 6 szt. x 240 Wp
 Wymiary 1 modułu (panelu) – 1630 x 980 mm
 Pobór mocy na potrzeby własne (noc) – max 1 W
 Podstawowe urządzenia pakietu:
moduł polikrystaliczny,
falownik jednofazowy,
zabezpieczenia DC,
przewód elektryczny 1×6 mm2 (30 mb.),
złącze MC4 (+),
złącze MC4 (-),
zestaw montażowy dla dachów skośnych.

Parametry dla instalacji fotowoltaicznej
Przykładowo dla pakietu o mocy 2,04 kWp

 Ilość modułów w instalacji – 6 szt. x 340 Wp
 Wymiary 1 modułu (panelu) – 1690 x 990 mm
 Pobór mocy na potrzeby własne (noc) – max 1 W
 Podstawowe urządzenia pakietu:
moduł monokrystaliczny,
falownik jednofazowy,
zabezpieczenia DC,
przewód elektryczny 1×6 mm2 (30 mb.),
złącze MC4 (+),
złącze MC4 (-),
zestaw montażowy dla dachów skośnych.

Parametry dla instalacji fotowoltaicznej
Przykładowo dla pakietu o mocy 3,06 kWp

 Ilość modułów w instalacji – 9 szt. x 340 Wp
 Wymiary 1 modułu (panelu) – 1690 x 990 mm

 Pobór mocy na potrzeby własne (noc) – max 1 W
 Podstawowe urządzenia pakietu:
moduł monokrystaliczny,
falownik trójfazowy,
zabezpieczenia DC,
przewód elektryczny 1×6 mm2 (30 mb.),
złącze MC4 (+),

złącze MC4 (-),
zestaw montażowy dla dachów skośnych.

Parametry dla instalacji fotowoltaicznej
Przykładowo dla pakietu o mocy 4,76 kWp

 Ilość modułów w instalacji – 14 szt. x 340 Wp
 Wymiary 1 modułu (panelu) – 1690 x 990 mm

 Pobór mocy na potrzeby własne (noc) – max 1 W
 Podstawowe urządzenia pakietu:
moduł monokrystaliczny,
falownik trójfazowy,
zabezpieczenia DC,
przewód elektryczny 1×6 mm2 (30 mb.),
złącze MC4 (+),

złącze MC4 (-),
zestaw montażowy dla dachów skośnych.

Ceny pakietów fotowoltaicznych
prognozowane ceny rynkowe z przetargów


Pakiet fotowoltaiczny do pozyskiwania energii elektrycznej z energii
słonecznej

1,56 kWp z montażem
Całkowity koszt: ok. 9 360,00 zł + VAT
Państwa koszt stanowi 30% kosztów kwalifikowanych: ok. 2 808,00zł + podatek VAT w
wysokości 8 lub 23% w zależności od miejsca montażu instalacji





Pakiet fotowoltaiczny do pozyskiwania energii elektrycznej z energii
słonecznej

2,04 kWp z montażem
Całkowity koszt: ok. 12 240,00 zł + VAT

Państwa koszt stanowi 30% kosztów kwalifikowanych: ok. 3 672,00 +


podatek VAT w wysokości 8 lub 23% w zależności od miejsca montażu instalacji

Dofinansowanie na pakiety fotowoltaiczne wynosi 70% kosztów
kwalifikowanych

Ceny pakietów fotowoltaicznych
prognozowane ceny rynkowe z przetargów


Pakiet fotowoltaiczny do pozyskiwania energii elektrycznej z energii
słonecznej

3 kWp z montażem
Całkowity koszt: ok. 18 360,00 zł + VAT
Państwa koszt stanowi 30% kosztów kwalifikowanych: ok. 5 508,00 zł +
podatek VAT w wysokości 8 lub 23% w zależności od miejsca montażu instalacji



Pakiet fotowoltaiczny do pozyskiwania energii elektrycznej z energii
słonecznej
4,76 kWp z montażem
Całkowity koszt: ok. 28 560,00 zł + VAT
Państwa koszt stanowi 30% kosztów kwalifikowanych: ok. 8 568,00 +
podatek VAT w wysokości 8 lub 23% w zależności od miejsca montażu instalacji

Dofinansowanie na pakiety fotowoltaiczne wynosi 70% kosztów
kwalifikowanych

ZALETY PROJEKTU GRUPOWEGO
 Niższa cena zestawu (cena hurtowa),

 5 lat gwarancji (standardowo 2 lata),
 Brak logistyki na własny rachunek (wszelkie procedury leżą po stronie
Gminy),
 Lepsza jakość i parametry urządzeń, które są zapewnione w przetargu
publicznym,
 Wyższy procent dofinansowania (indywidualnie do 40% dofinansowania),
 Oszczędności w budżecie domowym na ogrzewaniu ciepłej wody czy też
rachunkach za prąd,
 Czyste powietrze – mniejsza emisja CO2 w gminie.

Wypełnione ankiety
warunkiem prawidłowo
opracowanego projektu!

Dziękujemy za uwagę !
Instytut Doradztwa Europejskiego
- Innowacja s. c.
ul. Olszańska 18/1, 31-517 Kraków
tel.: (12) 421 06 33
www.ide.krakow.pl

