Program „SŁONECZNA GMINA”
www.slonecznagmina.pl
„Dotacja” do 40% kosztów zestawu solarnego.
I. Organizator programu:
1.
Organizatorem programu „SŁONECZNA GMINA” jest firma Virtud. W/w firma tworzy
nieformalne konsorcjum zakupowe instalacji solarnej, ze środków uzyskanych dzięki zakupowi hurtowemu
tworzy fundusz, który wspiera „dotacje” dla uczestników programu. „Dotacja” pokrywa do 40% kosztów
zakupu zestawu solarnego proponowanego w programie. „Dotacja” ma charakter ryczałtu, czyli stałej kwoty
na poszczególne proponowane zestawy solarne. Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje programu jest
firma Virtud.
2.
Program obejmuje: kompletne zestawy solarne oparte na kolektorach płaskich lub próżniowych.
Wszystkie oferowane produkty spełniają poniższe warunki:
 produkty muszą być przebadane na zgodność z normą europejską PN-EN 12975-2:2007
 sprawność
oferowanych
produktów
musi
zostać
potwierdzona
badaniami
przeprowadzonymi zgodnie z normą PN-EN 12975-2:2007
 producent musi udzielić minimum 60 miesięcy okresu gwarancji na kolektory słoneczne,
 cena zestawu po „dofinansowaniu” musi zawierać dostawę pod wskazany adres
 cena zestawu obejmuje pierwsze uruchomienie instalacji przez autoryzowany serwis.
Dofinansowanie może zostać udzielone jedynie na przedstawione w programie „słoneczna gmina” produkty.
II. Przebieg programu i jego realizacja:
Warunkiem realizacji otrzymania dofinansowania w wysokości do 40% jest zebranie minimum
30 wniosków.
a)
wypełnienie przez osoby lub firmy wniosku o skorzystanie z dofinansowania, wniosek dostępny na
stronie: www.slonecznagmina.pl
b)
po zebraniu 30 wniosków nastąpi podpisanie umowy na dostawę zestawu solarnego wraz z
„dotacją”
c)
dostawa pod wskazany adres zestawu solarnego.
III. Warunki uczestnictwa w programie:
Do programu może przystąpić każda osoba lub firma, który spełnia określone warunki:
a)
zadeklaruje przystąpienie do programu wypełniając wniosek, który jest dostępny na stronie
www.slonecznagmina.pl (zgłoś swój udział)
b)
znajduje się w stanie finansowym umożliwiającym poczynienie inwestycji.
IV. W skład zestawu podlegającemu dofinansowaniu wchodzą:
- kolektory słoneczne płaskie lub próżniowe
- pionowy dwuwężownicowy zasobnik solarny
- kompletnie wyposażona solarna grupa pompowa
- mikroprocesorowy sterownik solarny
- płyn solarny
- solarne naczynie przeponowe
- konstrukcja montażowa kolektorów słonecznych na dach skośny
Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji instalacji ale tylko w przypadku większych potrzeb niż
wynika to z zaproponowanych wielkości zestawów.
Wnioski zbierane są zgodnie z harmonogramem podawanym na stronie www.slonecznagmina.pl

