FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE DLA SPÓŁDZIELNI ORAZ WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH
FUNDUSZE ZEWNETRZNE – pieniądze na realizacje Państwa
inwestycji w efektywność energetyczną.
Inwestowanie w efektywność energetyczną to prosta droga do zwiększenia
oszczędności zużycia mediów a co za tym idzie realnych oszczędności w wydatkach
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Biorąc pod uwagę zwiększanie wartości nieruchomości i dobro mieszkańców,
przygotowują Państwo plany inwestycyjne i remontowe oraz wskazują źródła
ich finansowania.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, EDF oferuje kompleksową usługę
skutecznego pozyskania funduszy zewnętrznych na inwestycje w efektywność
energetyczną.
SKORZYSTAJ Z NASZEGO DOŚWIADZCENIA:
−
−
−
−
−

posiadamy kompetencje w pozyskiwaniu dotacji i preferencyjnych pożyczek
ze środków unijnych i krajowych;
skuteczne pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na inwestycje
proekologiczne (70 mln zł);
współpracujemy z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ramach min. POIiŚ, Funduszu
Norweskiego oraz programu krajowego E – kumulator;
zbudowaliśmy partnerskie relacje z jednostkami zarządzającymi funduszami;
współpracujemy z doradcami finansowymi, którzy posiadają 100% skuteczność
w pozyskiwaniu dofinansowania.

JAK TO ZROBIĆ:
−

−
−
−
−
−
−

Państwo określają potrzeby inwestycyjne lub zgłaszają się do nas, pomożemy
Państwu je określić, w tym sporządzimy audyt energetyczny w Państwa
spółdzielni/wspólnocie;
przygotujemy analizę najkorzystniejszych źródeł finansowania projektu;
doradzimy w zakresie montażu finansowego projektu;
przygotujemy dokumentację aplikacyjną;
złożymy wniosek do odpowiednich instytucji finansujących
poprowadzimy sprawozdawczość projektu w zakresie działań finansowych
i informacyjno-promocyjnych
rozliczymy wymagany efekt ekologiczny inwestycji

CO JEST WAŻNE:









prowadzimy ciągły monitoring dostępnych funduszy europejskich i krajowych,
przeprowadzamy analizy możliwości dofinansowania inwestycji ze środków
unijnych i krajowych,
doradzamy przy doborze odpowiedniego programu finansującego,
koordynujemy i przygotowujemy analizy niezbędne do uruchomienia
dofinansowania, w tym studium wykonalności, biznes-plany oraz audyty
energetyczne,
opracowujemy wnioski aplikacyjne,
składamy dokumentację,
promujemy projekt i rozliczamy zadania objęte umową o dofinansowanie, w tym
wymagany efekt ekologiczny.

Pochodzimy indywidualnie do każdego projektu.
Jeżeli

Państwa

potrzeby

inwestycyjne

wykraczają

poza

efektywność

energetyczną lub nie są z nią związane – dostarczymy niezbędnych informacji
również w tym zakresie.
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