ANKIETA ENERGETYCZNO-BUDOWLANA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
I.

DANE OSOBOWE
Imię
i nazwisko:

Numer tel.
kontaktowy:

Adres:

E-mail:

SYTUACJA PRAWNA DOMU:
Czy Pan/Pani jest właścicielem/współwłaścicielem budynku jednorodzinnego?

TAK

NIE

Czy budynek jednorodzinny jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa
budowlanego?
Jeśli nie dokonano odbioru końcowego należy podać datę uzyskania statusu
legalnego użytkowania

TAK

NIE

II.

…………………………………..

OPŁATY i ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (na podstawie rachunków za energię elektryczną)

Proszę podać wartość w przybliżeniu w zależności od sposobu dokonywania płatności i obliczonego zużycia energii.
Wysokość opłaty za energię
Zużycie energii

………………… zł
za miesiąc

..……….…… zł
za kwartał

…..………… kWh ..……..…… kWh
za miesiąc
za kwartał

….………… zł
za pół roku

….…….…… zł
za rok

……..…… kWh ……….…… kWh
za pół roku
za rok

DANE BUDOWLANE DOTYCZĄCE MONTAŻU FOTOWOLTAIKI BUDYNKU
NIEZACIENIONE miejsce (o kierunku południowym/południowo-wschodnim/południowo-zachodnim) do
montażu modułów fotowoltaicznych dostępne w poniższych miejscach (wypełnij właściwe):
Dach skośny

m2

Dach płaski

m2

Inne obiekty (jakie? np. garaż,
wiata, drewutnia, itp)

m2

RAZEM dostępna
NIEZACIENIONA powierzchnia
z wyżej zaznaczonych miejsc

m2

III.
WSPÓŁPRACA
1.
Czy ma Pani/Pan opracowaną jakąś wstępną dokumentację dot. instalacji PV (oferta, projekt, etc.) ?
TAK
NIE
2. Czy zna Pani/Pan może jakąś firmę, która montuje instalacje fotowolt. ?
3. Czy może Pani/Pan tę firmę polecić ?

TAK

TAK

NIE

NIE

4. Jak się ta firma nazywa? ……………………………………………………………………………………………………………….

IV.

OPIEKA KOMPLEKSOWA

W ramach przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie grantu OTS Wolna Przedsiębiorczość może
Państwa wesprzeć w zakresie uzyskania kompleksowej opieki merytorycznej i technicznej od momentu podjęcia
decyzji o chęci wystartowania w konkursie na grant z przeznaczeniem na zakup instalacji fotowoltaicznej przez
pomoc we wstępnej weryfikacji techniczno-energetycznej i formalnej, opracowaniu koncepcji technicznej,
wsparciu w wyborze i zakupie instalacji, dalszej opieki do momentu rozliczenia grantu oraz w trakcie utrzymania
trwałości (5lat), w tym rekomendacji dot. ubezpieczenia, przeglądów technicznych etc.
Czy są Państwo zainteresowani kompleksową opieką, o której mowa wyżej:

TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia opcji TAK, w terminie do 10 dni zgłosi się do Państwa rekomendowany ekspert w celu ustalenia
dalszych działań
„Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji projektu „Regionalny Program
Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin
Dolnego Śląska”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r .
Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”. Administratorem danych osobowych jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna
Przedsiębiorczość” w Świdnicy, ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica”. *
Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Miejscowość……………………………………….. Data………………………… Podpis……………………………………………
* podanie danych jest dobrowolne, NIE determinuje możliwości uzyskania dofinansowania

Ankietę proszę podpisać i zwrócić po spotkaniu
lub przesłać wersję podpisaną i zeskanowaną na adres
biuro@fea.pl

