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Lp.

1.

Znak
sprawy

Wnioskodawca

Gmina

18/2020/01

Stacja Paliw
Marian Odejewski

Chojnice

18/2020/02

Restauracja
Odejewska Aleksandra

Chojnice

18/2020/03

Fungopol Sp. z o.o.
Spółka komandytowa

Brusy

2.

3.

4.

18/2020/04

Szymczak Marcin

Brusy

Tytul/ Cel projektu

Data
wpływu

Montaż paneli fotowoltaicznych energooszczędnym rozwiązaniem
przetwarzania energii. / Głównym celem operacji jest osiągnięcie
maksymalnej oszczędności energii, którą umożliwi inwestycja polegająca na
15.06.2020 r.
montażu 60 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 19.2 kW. Inwestycję
można zrealizować kompleksowo, gdyż istnieje wiele firm zajmujących się
typowo produkcją i montażem w/w paneli.
Zainstalowanie energooszczędnych fotoogniw jako odnawialnych
źródeł energii. / Głównym celem operacji jest osiągnięcie maksymalnej
oszczędności energii, którą umożliwi operacja polegająca na montażu 60 szt.
15.06.2020 r.
fotoogniw o łącznej mocy 19,2 kW. Inwestycję można zrealizować
kompleksowo oraz w odpowiednio krótkim czasie, gdyż istnieje wiele firm
zajmujących się typowo produkcją i montażem w/w paneli.
Montaż instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Brusy na terenie
przedsiębiorstwa FUNGOPOL Sp. z o.o. , Sp.K. /1. Rozpoczęcie
wykorzystywania OZE w działalności. 2. Ograniczenie zużycia energii
16.06.2020 r.
pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych. 3. Podniesienie rentowności
działalności przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie kosztów. 4. Zwiększenie
konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.
OZE w zespole dworsko-parkowym w Leśnie. / Celem operacji jest zakup
i montaż zestawu paneli fotowoltaicznych z inwerterem o mocy minimum
9,75 kW. Operacja ta spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania budynku
poprzez produkcję energii pokrywającej w części zapotrzebowanie na
16.06.2020 r.
energię (oświetlenie, urządzenia elektryczne, przygotowanie cieplej wody
użytkowej). Inwestycja ta będzie przynosiła oszczędności energii elektrycznej
w wysokości ok. 10.000 kW rocznie.
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13:00

59.655,00

23.281,00

13:20

59.655,00

23.281,00

09:05

61.500,00

24.999,00

12:00

50.100,00

24.999,00

230.910,00

96.560,00

Razem
Chojnice, 17.06.2020 r.
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Grażyna Wera- alatriska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa in estująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Lok lną Grupę Działania Sandry Brdy w ramach Działania 19.4
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2"20.

