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Opolskiego we współpracy

z Fundacją Promocji Innowacji Gospodarczych organizują spotkanie informacyjne na
temat kredytów z 45% dopłatą na wykorzystanie energii słońca dla osób fizycznych.
Już podczas wakacji banki zaczną udzielać kredytów na zakup kolektorów
słonecznych z dopłatami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Odbiorcami

kredytów z 45% dotacją będą mogły być osoby fizyczne

posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której chcą zainstalować
zakupione kolektory słoneczne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość kredytu
będzie mogła sięgać nawet 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
O tym jakie banki będą mogły udzielać kredytów i na jakich zasadach,
dowiedzą się Państwo na spotkaniu, które odbędzie się 4 sierpnia 2010 r. od godz.
11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Opolskiego

w Opolu (Ostrówek), na które serdecznie zapraszam. Jednocześnie zwracam się
z prośbą o poinformowanie o spotkaniu mieszkańców gminy.
Organizatorzy

zapewnią

materiały,

dobre

przykłady

prezentujące

projekty w zakresie wykorzystania energii słonecznej oraz porady

zrealizowane

fachowców, jak skorzystać z szansy na realizację inwestycji.
Obecność na spotkaniu możliwa jest wyłącznie po uprzednim pisemnym,
zgłoszeniu. Termin zgłoszeń upływa 29 lipca 2010 r. Liczba miejsc jest ograniczona
i decyduje

kolejność

zgłoszeń.

Program

spotkania

wraz

z

formularzem

zgłoszeniowym przekazuję w załączeniu.
Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pan Artur Ślimak z Departamentu

,~

A

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (teł. 77 44 82106, e-mail: a.slimak@umwo.opole.pl).
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Spotkanie informacyjne na temat nowych możliwości
dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych
do podgrzewania wody w prywatnych budynkach mieszkalnych
Termin: środa 4 sierpnia godz. 1100

-

1530

Miejsce:
sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego
Ostrówek 14, Opole

Województwa Opolskiego

Program spotkania:
11.00

11.15

Wprowadzenie, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego

11.15

12.00

Jak wykorzystać energię słońca do ogrzewania wody w swoim
domu - pytania i odpowiedzi
Ryszard Tytko autor książki
Odnawialne Źródła Energii

12.00

13.00

Praktyczne rozwiązania wykorzystania
energii
u naszych południowych sąsiadów - Czechy

13.00

13.30

Przerwa

13.30

14.00

Kontynuacja prezentacji dobrych praktyk; pytania i odpowiedzi

14.00

14.40

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację NFOŚiGW na
częściową spłatę kapitału kredytu ( dotacja 45% ) oraz
wniosek do banku kredyt na zakup i montaż kolektorów
słonecznych z dotacją NFOŚiGW
wraz
wymaganymi
załącznikami do tych wniosków ( BOŚ Oddział Opole)

14.40

14.55

Prezentacja wzorcowo przygotowanych wniosków o kredyt
i dotację wraz z wymaganymi
załącznikami
dla osoby
fizycznej
oraz
wspólnoty
mieszkaniowej
pytania
i odpowiedzi
przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska
Oddział w Opolu

14.55

15.00

Podsumowanie

słonecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu 111Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

