
 
 

„ENERGIA ZE SŁOŃCA” 
Ogólnopolski program promocji solarnej energii odnawialnej 

 
Program organizowany przez fundację Instytut Aktywizacji Regionów adresowany jest 
przede wszystkim do mieszkańców miejscowości dotychczas nie objętych wsparciem 
energetyki solarnej lub na terenie których idea popularyzacji odnawialnych źródeł energii nie 
została jeszcze upowszechniona. W ramach Programu upowszechniamy dofinansowanie z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(http://www.nfosigw.gov.pl) 
 
Dzięki programowi Fundacja realizuje jeden ze swoich celów statutowych tj. promocję 
postawy ekologicznej. 
 
Wszelkie działania Fundacji w ramach Programu podejmowane są nieodpłatnie. 
 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI ENERGII ODNAWIALNEJ: 
 
Mieszkańcy i pozostałe podmioty lub przedsiębiorstwa:  
 
 zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych i pozostałych 

zabudowań, oszczędności w portfelu; 
 zwiększenie konkurencyjności na rynku; 
 satysfakcja z kształtowania postawy proekologicznej;  
 pozytywna zmiana wizerunku wśród otoczenia i kontrahentów oraz możliwość 

wykorzystania tej zmiany na rynku;  
 
Gminy: 
 
 oszczędności w budżecie; 
 promocja miejscowości;  
 zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. 

 
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
 
Do aktywnego udziału w programie zapraszamy władze samorządowe, jednostki budżetowe 
gmin z terenu całej Polski, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. 
 
Celem realizacji programu jest zwrócenie się do władz gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z 
terenu całej Polski celem organizacji spotkań szkoleniowych i prezentacyjnych z udziałem 
władz gmin (związków międzygminnych) lub oddelegowanymi przedstawicielami oraz 
odrębnie z mieszkańcami danej gminy, chętnymi do wzięcia udziału w Programie 
(szkolenie/prezentacja/konsultacja). Program skierowany jest również do osób lub instytucji, 
które integrują mieszkańców danej miejscowości (domy kultury, parafie, rady dzielnic, 
sołectwa itp.). 



 
 
Niniejsza informacja stanowi propozycję objęcia przez gminy PATRONATU nad 
organizowanym przez fundację Instytut Aktywizacji Regionów przedsięwzięciem, mającym 
na celu zaprezentowanie władzom gminnym oraz mieszkańcom gmin informacji związanych 
z korzyściami płynącymi z instalacji paneli solarnych oraz udzielenie wszelkiej niezbędnej 
pomocy przy pozyskiwaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
 
Jedynym oczekiwaniem w stosunku do gmin patronujących jest udostępnienie sali, w której 
przedstawiciele fundacji mieliby możliwość zaprezentowania zainteresowanym mieszkańcom 
gminy możliwości oraz sposobu uzyskania dofinansowania, a także korzyści płynących z  
instalacji paneli generujących energię solarną.  
 
W zamian za udostępnienie sali gmina otrzyma od Instytutu Aktywizacji Regionów 
„Certyfikat sprzyjania promowaniu energii odnawialnej i ochrony środowiska”, 
potwierdzający czynne uczestnictwo gminy w kształtowaniu postawy proekologicznej oraz 
świadomości obywateli w zakresie odnawialnych źródeł energii.   
 
TERMIN REALIZACJ PROGRAMU: luty – październik 2012 r. (zainteresowane gminy 
prosimy o jak najszybszy kontakt celem potwierdzenia chęci udziału w Programie, który 
umożliwi ustalenie wstępnego terminu przeprowadzenia prezentacji) 
 
ZADANIA KLUCZOWE W POSZCZEGÓŁNYCH ETAPACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
 
- organizacja nieodpłatnych spotkań/szkoleń/prezentacji na terenie całej Polski 
popularyzujących solarną energię odnawialną, których celem jest omówienie aspektów 
finansowych, technicznych oraz społecznych związanych z dofinansowaniem z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 
- zebranie osób/samorządów/podmiotów chętnych do podjęcia inwestycji w solarną energię 
odnawialną, 
 
- pomoc w realizacji planów inwestycyjnych oraz obsługa biurowa (załatwienie formalności 
lub wsparcie przy ich załatwianiu, uruchomienie infolinii, kontakt z ekspertami oraz 
przedsiębiorstwami dostarczającymi kolektory słoneczne) w związku z inwestycją, 
 
- nieodpłatnie doradztwo prawne i podatkowe w ramach Programu – podmiot wspierający: 
Andrzej Wójcik Kancelaria Radców Prawnych. 
 
 
POSZUKUJEMY PONADTO DO WSPÓŁPRACY: 
 
- wolontariuszy i organizacji gotowych wesprzeć powyższą inicjatywę poprzez jej 
propagowanie wśród lokalnych społeczności np. poprzez kolportaż i druk informacji 
związanych z Programem, nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń dla celów 
spotkania/prezentacji/konsultacji w związku z Programem, udzielenie Fundacji wsparcia 
finansowego.    
 

Liczymy na przychylne przyjęcie z Państwa strony!!! 



 
 
KONTAKT: fundacja@iar.org.pl 
 
ZESPÓŁ: 
 
Andrzej Wójcik – Prezes Zarządu Fundacji 
Piotr Kamiński – Prezes Zarządu Fundacji 
Anna Szypowska – Koordynator Programu 
Kamil Kubacki – Zastępca Koordynatora Programu 
Magdalena Wolbek – Konsultant 
Leszek Bogdan – Konsultant 
Bogusz Janusz Woliński - Konsultant 
 
 
DOŚWIADCZENIE I REKOMENDACJE 
 
Realizacja Programu „Słońce dla Przywidza” 
 
Realizacja: lata 2010 - 2011 
 
Program realizowany był dzięki wsparciu Unii Europejskiej. 
 
Koszt inwestycji:  2 221 360,85 zł 
 
Dofinansowane przyznane: 1 559 063,43 zł. (75% kosztów kwalifikowalnych) 
 
Fundacja (partner społeczny) w ramach programu pełniła rolę reprezentanta mieszkańców 
gminy. 
 
Fundacja jest powiernikiem inwestycji oraz przez najbliższe pięć lat właścicielem kolektorów 
słonecznych montowanych na budynkach mieszkalnych. 
 
Więcej informacji na stronach internetowych gminy Przywidz. 
 
http://www.urzad.przywidz.pl/index.php/pl/the-news/452-soce-w-przywidzu  
 
 
 

Organizator programu: 
 

Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS: 348112 

NIP: 586-225-03-06 
ul. Kopernika 20/3, 81 – 424 Gdynia 

e -mail: fundacja@iar.org.pl 
tel. kom.: 514564477 

 


