
„Jak obniżyć swoje wydatki i zadbać o 
przyszłość swoich bliskich?

Postaw na Odnawialne Źródła Energii!”



PROGRAM PRELEKCJI 2H

OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH- WŁAŚCICIELE DOMÓW

JEDNORODZINNYCH

1. Program „ Mój Prąd” 
- Szczegółowe założenia programu.
- Czym jest Fotowoltaika i jakie niesie za sobą korzyści?
- Dla kogo dedykowane jest wsparcie?
- Wysokość dofinansowania.
- Terminy i sposób składania wniosków .

2. Program „Czyste powietrze”
- Szczegółowe założenia programu.
- Dostępne formy dofinansowania.
- Maksymalna wartość dofinansowania.
- Kto może zostać Beneficjentem?
- Terminy i sposób składania wniosków.



OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Program „Energia Plus”
- Główne założenia program.
- Dla kogo dedykowane jest wsparcie?
- Warunki finansowania w ramach programu Energia 

Plus.
- Terminy i sposób składania wniosków.

2. Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w 
przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020
- Szczegółowy cel działania.
- Grupa  docelowa, typ Beneficjenta.
- Maksymalny poziom dofinansowania.
- Terminy i sposób składania wniosków.



OFERTA DLA ROLNIKÓW

1. Program „Agroenergia”
- Szczegółowy cel programu.
- Rodzaje przedsięwzięć oraz Beneficjenci, dedykowani w 

programie.
- Terminy i sposób składania wniosków.



Termin szkolenia 

19.11.2019r.
w godz. 11:00

Miejsce Prelekcji

Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie

Ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
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Wstęp wolny/ bezpłatny

Zgłoszenia

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać mailem na adres : 
szkolenia@grantunion.pl lub można zgłaszać się telefonicznie pod nr tel.: 502 917 606

mailto:szkolenia@grantunion.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„Jak obniżyć swoje wydatki i zadbać o przyszłość swoich bliskich?
Postaw na Odnawialne Źródła Energii!”

Prelekcja
Hrubieszów, dnia  19.11.2019r.

Dane uczestnika:

Imię i Nazwisko:

E-mail:

Telefon komórkowy:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę GrantUnion Sp.
z o.o. w celu: realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż
zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysyłanie wiadomości o
wycofaniu zgody na adres: szkolenia@grantunion.pl
(brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu).

…………………………………………….
Podpis uczestnika  szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę GrantUnion
Sp. z o.o. w celu informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy
podanego adresu poczty e-mail. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż zgoda może zostać przez mnie
wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres:
szkolenia@grantunion.pl

…………………………………………….
Podpis uczestnika  szkolenia

…………………………………………….
miejscowość i data

…………………………………………….
podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz prosimy przesłać mailem na adres: szkolenia@grantunion.pl
lub pocztą na adres: GrantUnion Sp. z o.o, ul. Mełgiewska 30F, 20-234 Lublin

mailto:szkolenia@grantunion.pl
mailto:szkolenia@grantunion.pl
mailto:szkolenia@grantunion.pl

