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Czym jest Projekt Doradztwa Energetycznego?
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz
Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.
Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych,
którzy będą Cię wspierać, doradzając nieodpłatnie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii (OZE).

Kto może skorzystać z nieodpłatnych usług doradców?
osoby fizyczne
przedsiębiorstwa
sektor publiczny, w tym gminy
sektor mieszkaniowy, w tym wspólnoty
i spółdzielnie mieszkaniowe

Jakie wsparcie uzyskasz od doradców?

W każdym regionie znajdziesz grupę profesjonalnych doradców energetycznych,
którzy nieodpłatnie udzielą Ci pomocy poprzez:
wsparcie w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji
w Twoim regionie
wskazanie dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji
przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych
wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów
gospodarki niskoemisyjnej
szkolenia dla energetyków gminnych

w w w. n f o s i g w. go v. p l /o - n f o s i g w/d o r a dz t wo - e n e r ge t y c zn e/

Korzyści dla środowiska

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
poprawa jakości powietrza
ograniczenie wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych
zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Korzyści dla Ciebie

zmniejszenie wydatków na energię
inwestycje efektywne energetycznie jako potencjalne źródło przychodów
poprawa komfortu życia
odpowiedzialny udział w konsumpcji energii

Korzyści dla Twojej gminy

szkolenia dla przyszłych energetyków gminnych
wysoka jakość planów gospodarki niskoemisyjnej
realizacja inwestycji odpowiedzialnych społecznie
oszczędności dla budżetu

Korzyści dla Twojej firmy i gospodarki
zmniejszenie zużycia energii
rozwój rynku OZE i nowe miejsca pracy
kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
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SKONTAKTUJ SIĘ Z GRUPĄ DORADCÓW W TWOIM REGIONIE
POMORSKIE
WFOŚiGW

Gdańsk

doradztwo@wfos.gdansk.pl

WFOŚiGW Olsztyn
doradztwo@wfosigw.olsztyn.pl

Szczecin

WFOŚiGW

doradztwo@wfos.szczecin.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

ZACHODNIO-POMORSKIE

WFOŚiGW Białystok

WFOŚiGW Toruń

doradztwo@wfosigw.bialystok.pl

doradztwo@wfosigw.torun.pl

PODLASKIE
WFOŚiGW Poznań

MAZOWIECKIE

doradztwo@wfosigw.posnan.pl

LUBUSKIE
WFOŚiGW Zielona

Góra

NFOŚiGW
doradztwo@nfosigw.gov.pl

WFOŚiGW Łódź

doradztwo@wfosigw.zgora.pl

doradztwo@wfosigw.lodz.pl

WIELKOPOLSKIE

Urząd Marszałkowski Lublin

ŁÓDZKIE

doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl

WFOŚiGW Wrocław
doradztwo@fos.wroc.pl

WFOŚiGW Kielce

DOLNOŚLĄSKIE

doradcy.energetyczni@wfos.com.pl

WFOŚiGW Opole
doradztwo@wfosigw.opole.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WFOŚiGW Katowice

OPOLSKIE

LUBELSKIE
WFOŚiGW Rzeszów

doradztwo@wfosigw.katowice.pl

doradztwo@wfosigw.rzeszow.pl

ŚLĄSKIE
WFOŚiGW
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kraków

PODKARPACKIE

doradztwo@wfos.krakow.pl

MAŁOPOLSKIE

Więcej informacji o Projekcie Doradztwa Energetycznego znajdziesz na stronach:
www.doradztwo-energetyczne.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/
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