BIAŁE CERTYFIKATY
DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

BIAŁE CERTYFIKATY - pieniądze na potrzeby Twojej Wspólnoty
Mieszkaniowej.

BIAŁE CERTYFIKATY czyli świadectwa efektywności energetycznej:
− stanowią potwierdzenie oszczędności określonej ilości energii w wyniku zaplanowania
i zrealizowania inwestycji;
− stają się wartościowymi prawami majątkowymi, które można zbywać;
− Ich jednostką jest toe = tona oleju ekwiwalentnego, 1 toe = 1 BC.
JAK TO ZROBIĆ:
1. Określasz przyszłe potrzeby Twojej Wspólnoty w zakresie inwestycyjnym,
nas interesują te inwestycje, które będą dla Ciebie oszczędzały energię
(np. termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, itp.), przetargi na inwestycje we
wspólnotach mieszkaniowych nie mogą być rozstrzygnięte.
2. Zwracasz się do EDF podając Twoje propozycje przedsięwzięć (mogą być różne
budynki, różne wspólnoty), my oceniamy poziom oszczędności i ilość BIAŁYCH
CERTYFIKATÓW oraz możliwości współpracy.
3. Podpisujesz Umowę z EDF, z jasno określonym trybem naszego działania oraz
warunkami handlowymi.
4. Czekasz na pieniądze!
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Możesz liczyć na nasze bezpłatne doradztwo, zarówno na etapie planowania jak
i realizacji inwestycji, im wcześniej się do nas zwrócisz tym większa szansa na dobre
zaplanowanie inwestycji i zwrot części pieniędzy.
Ważne jest źródło finansowania inwestycji, nie może to być premia
termomodernizacyjna.
Dla Wspólnoty Mieszkaniowej samodzielne działanie w zakresie pozyskania BIAŁYCH
CERTYFIKATÓW w praktyce może być trudne do wykonania (trzeba być członkiem
Towarowej Giełdy Energii, mieć umowę z Domem Maklerskim, odpowiednie konta
w rejestrze świadectw itp.).
EDF bierze wszystkie formalne obowiązki na siebie (wykonanie audytu lub audytów
efektywności energetycznej, złożenie dokumentacji do Urzędu Regulacji Energetyki
i prowadzenie całego postępowania administracyjnego - aż do zbycia praw majątkowych
i spieniężenia transakcji).
EDF działa transparentnie, warunki współpracy określa Umowa.
Aby starać się o BIAŁE CERTYFIKATY trzeba znaleźć oszczędności na min. 418 GJ =
118 MWh = 10 toe energii finalnej.
Im większa oszczędność, tym więcej odzyskanych pieniędzy.

Dołącz do grona naszych zadowolonych Partnerów.
EDF POLSKA SA Oddział Wybrzeże w Gdańsku:
− Pomorski lider w pozyskiwaniu praw majątkowych - BIAŁYCH CERTYFIKATÓW.
− We współpracy ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi, a także
przedsiębiorstwami z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Rumi, Pruszcza Gdańskiego, Skarszew
oraz innych miast realizujemy projekty od 2012 roku.
− Braliśmy udział w czterech przetargach Urzędu Regulacji Energetyki na BIAŁE
CERTYFIKATY. W przetargach rozstrzygniętych uzyskaliśmy 100% wnioskowanych
świadectw.
− Zrealizowaliśmy ponad 50 projektów, od małych łączonych zadań na ok. 30 toe
do największych do 3 000 toe w jednym projekcie.
− Obecnie uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych (nie ma już przetargów)
i czekamy na kolejne pozyskane prawa majątkowe.

Zaufaj nam, oni już to zrobili:
„Dzięki współpracy z EDF udało się nam
odzyskać znaczącą cześć zainwestowanych
środków w termomodernizację naszych
budynków”

„Jako pierwsi rozpoczęliśmy współpracę z EDF,
zrealizowaliśmy już kilka przedsięwzięć, to duże
oszczędności i lepsza jakość życia mieszkańców”
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