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Analiza potrzeb

ETAPY WSPÓŁPRACY

Według nas podstawą dobrej współpracy jest zrozumienie potrzeb inwestora, dlatego już od początku
tworzymy dogodne warunki do prowadzenia rozmów i staramy się nakreślić szczegółową listę
priorytetów oraz oczekiwań.

Przygotowanie koncepcji
Kolejnym krokiem jest wykorzystanie informacji, które zebraliśmy na etapie wstępnych rozmów i przedstawieniu inwestorowi koncepcji technicznej wraz z oszacowanymi kosztami.

Wstępne przygotowania
Przed podjęciem działań związanych z pozyskiwaniem funduszy, czy rozpoczęciem budowy, pierwszym krokiem jaki inwestor powinien poczynić to zebranie odpowiednich pozwoleń
i dokumentów. Na tym etapie zbieramy informacje o tym, czy instalacja może powstać na wybranym przez inwestora terenie. Dowiadujemy się również w konkretnych Urzędach
Gminy jakie dokumenty należy przygotować by inwestycja mogła być zrealizowana. Przy współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizujemy spotkania
informacyjne dla władz, przedsiębiorców i mieszkańców. W przypadku programów dla indywidualnych gospodarstw domowych zazwyczaj przeprowadzana jest ankieta
badająca zainteresowanie danym projektem. Udzielamy wtedy wsparcia merytorycznego oraz odpowiadamy na pytania mieszkańców.

Wykonanie dokumentacji i audytów
Zajmujemy się w sposób kompleksowy i rzetelny przygotowaniem dokumentacji oraz studiów wykonalności niezbędnych do pozyskania doﬁnansowania na realizację
przedsięwzięcia. W naszym zespole posiadamy specjalistów w tej dziedzinie z imponującymi osiągnięciami na skalę kraju. Możemy również pośredniczyć w całym procesie
pozyskiwania dotacji między instytucją udzielającą doﬁnansowania a inwestorem. W tym momencie możemy pochwalić się znaczącymi osiągnięciami. Współpracowaliśmy
z kilkudziesięcioma gminami, które dzięki naszej pomocy otrzymały doﬁnansowanie na instalacje OZE o łącznej wartości ponad 1 000 000 000 PLN. W sumie pomogliśmy
zrealizować kilkaset projektów w całej Polsce. Przyczyniamy się również do rozwoju technologii OZE poprzez wspieranie i realizowanie prac badawczych w tym zakresie.

Wypełnienie wniosku i pozyskanie doﬁnansowania
Pomagamy dopełnić wszystkich formalności związanych z pozyskaniem dotacji. Korzystając z wielu lat doświadczeń maksymalizujemy szanse zdobycia
ﬁnansowania we wnioskowanej kwocie.

Specjalizujemy się w prowadzeniu projektów z
udziałem instalacji OZE oraz związanych z
termomodernizacją budynków.

Organizacja ﬁnansowania wkładu własnego

Jesteśmy zespołem ekspertów z wieloletnim
doświadczeniem w doradztwie z dziedziny odnawialnych
źródeł energii. Łączy nas troska o poprawę stanu

PLN

Dzięki zespołowi składającemu się ze specjalistów z różnych dziedzin jesteśmy w stanie wspierać inwestora na wszystkich etapach realizowanej inwestycji, oferując mu
doradztwo również przy organizowaniu ﬁnansowania wkładu własnego.

środowiska naturalnego. Pragniemy wpłynąć na jakość
życia mieszkańców naszych gospodarstw poprzez
propagowanie oraz wspieranie koncepcji gospodarki
niskoemisyjnej. Zmiany jakie proponujemy nie są proste do
wprowadzenia, jednak mamy ogromną nadzieję, że dzięki
wsparciu ze strony rządu oraz Unii Europejskiej będziemy
w stanie działać aktywnie na polu ochrony środowiska
naturalnego. Dlatego dokładamy starań aby ułatwić każdej

Obsługa projektu i wsparcie
W ramach obsługi projektu prowadzimy komunikację z instytucją udzielającą wsparcia, wprowadzamy zmiany do wniosku o doﬁnansowanie, udzielamy pomocy, zwłaszcza
organizacyjno-technicznej. Wspieramy organizację oraz obsługę administracyjną i formalno-prawną postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

osobie lub instytucji, której zależy na naszym zdrowiu
realizację inwestycji w energię odnawialną. Liczymy, że
dzięki naszej działalności grono entuzjastów procesu
obniżania emisji szkodliwych substancji do środowiska
będzie zwiększać się z roku na rok.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej
Wspieramy inwestorów instytucjonalnych w procesie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz przetargowej. Na tym etapie dzięki wykwaliﬁkowanej
i doświadczonej kadrze, opracowujemy dokładny projekt inwestycji według ustalonej koncepcji jak również zoptymalizowaną dokumentację przetargową,
dzięki której możliwe będzie pozyskanie najbardziej odpowiedniego partnera do wykonania projektu.

Inteligentna i nowoczesna technologia jest
odpowiedzią na wiele zagadnień przed, którymi
stają dzisiaj samorządy. Klaster powstał by
zapewnić najlepsze z możliwych rozwiązań.
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