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Zapraszamy Przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzeniem rozwiązań 
proekologicznych w firmie do udziału w projekcie „Moje Źródła Energii”. 

Projekt realizowany w ramach konkursu  2.1.1 PO KL - "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań 

proekologicznych ogłoszonego przez POLSKĄ  AGENCJE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 

Poprzez udział w szkoleniach i doradztwie obejmujących 
najważniejsze zagadnienia w procesie wdrażania nowych 
rozwiązań, zyskają Państwo unikatową wiedzę na temat 
technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, a w 
szczególności: 

 Instalacji fotowoltaicznych (systemów PV),  

 

Dlaczego warto?  

 Udział w projekcie jest w 100% bezpłatny! 
 Firmy biorące udział w projekcie wypracują przy wsparciu 

ekspertów indywidualne plany wdrażania rozwiązań 
proekologicznych, w tym konkretne rozwiązania z 
zastosowaniem technologii z odnawialnych źródeł 
energii, 

 Opracowany przez nas Plan Wdrożenia Rozwiązań 
Proekologicznych ułatwi pozyskanie dofinansowania z 
środków zarówno krajowych, jak i funduszy europejskich na planowaną inwestycję 

 Wdrożenie proponowanych w ramach projektu rozwiązań pozwoli w znaczący sposób obniżyć 
koszty działania Państwa przedsiębiorstw, 

 Szkolenia prowadzone są przez cenionych ekspertów związanych z Laboratorium Fotowoltaiki 
Politechniki Warszawskiej, Politechniką Świętokrzyską oraz Politechniką Łódzką. 

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach poznają Państwo: 

 Rozwiązania techniczne (wielkość, sposób montażu, 
praktyka obsługi, problemy serwisowe, możliwości 
dostawy, cykl życia produktu, typy techniczne i różnice w 
ich użytkowaniu) 

 Podstawy prawne dotyczące wdrażania wybranej 
technologii OZE 

 ABC wdrażania – procedury, dokumenty, umowy 
 Analizę efektywności ekonomicznej wybranej technologii 

OZE 
 Narzędzia do samodzielnego wyliczania opłacalności 

inwestycji w OZE 
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Warunki uczestnictwa w projekcie: 

 W projekcie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy 
(wyłącznie z segmentu mikro, małych i średnich firm) 
posiadający siedzibę na terenie Polski oraz ich 
pracownicy (zatrudnieni na umowę o pracę) w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 Z jednego przedsiębiorstwa w szkoleniach może 
uczestniczyć kilku pracowników. 

 Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane 
przedsiębiorstwa, które przesłały poprawnie wypełnioną dokumentację rekrutacyjną. 

Zakres szkoleń i doradztwa: 

W ramach projektu przewidziano 4 dni szkoleniowe: 

a) 2 dni - Przegląd systemów OZE (w tym zwłaszcza Instalacje Fotowoltaiczne): aspekty prawne i 
technologiczne, źródła finansowania, etapy procesu inwestycyjnego, dotacje 

b) 2 dni - Analiza opłacalności inwestycji w OZE z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi IT 

Doradztwo: bezpłatne usługi doradcze prowadzące do opracowania Planu Wdrożenia Rozwiązań 
Proekologicznych w przedsiębiorstwie. Powyższy dokument będzie zawierał informacje i konkretne 
dane wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji w OZE z środków krajowych i 
europejskich.  

Terminy najbliższych szkoleń: 

Grupa I  20 – 21 oraz 27 – 28 Listopada 2014 Rekrutacja zakończona! 

Grupa II  24 – 25 Listopada oraz 1 – 2 Grudnia 2014 

Najbliższe szkolenia odbędą się w Katowicach. Projekt realizowany jest na terenie całego kraju w 
ośrodkach szkoleniowych znajdujących się w każdym mieście wojewódzkim. 

Kontakt: 

Informacje na temat projektu uzyskają Państwo pod następującymi numerami: 

+ 48 603 216 992 

+ 48 795 899 795 

Oraz pod adresem e-mail: mze@europrof.pl 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie projektu: www.wybieram-oze.pl 

 

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału w projekcie! 

mailto:mze@europrof.pl
http://www.wybieram-oze.pl/

