DOTACJE I POŻYCZKI
NA TWOJE INWESTYCJE
Pozyskujemy - Rozliczamy - Zarządzamy

mgr Katarzyna Czytrzyńska
mgr finansów publicznych i licencjat rachunkowości.
Fundriser, rozliczeniowiec, samodzielna księgowa,
konsultant Funduszy Europejskich. Menager ds. inwestycji.
Blisko 20 lat doświadczenia związanego z realizacją
zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków
zewnętrznych zarówno krajowych jak i europejskich.
Doświadczenie zdobyte w kadrze managerskiej w jednostce
samorządu terytorialnego związane z inwestycjami,
pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, rozliczaniem
i zamówieniami publicznymi wdraża dziś wspólnie ze
swoimi klientami, dzięki temu projekty zawsze kończą
się sukcesem. Efektywność energetyczna, Odnawialne
źródła energii i budownictwo pasywne to jej pasja.
Kierownik projektów i koordynator finansowy
projektów w zakresie efektywności energetycznej,
termomodernizacji, OZE, turystki, kultury, budownictwa
pasywnego i energooszczędnego. Posiadana wiedza
praktyczna pozwala na osiągnięcie planowanego
efektu rzeczowego i ekologicznego oraz utrzymanie
wszystkich wskaźników w okresie trwałości projektów.
Autorka kilkudziesięciu Studium Wykonalności dla
działań inwestycyjnych w szczególności w zakresie
efektywności energetycznej, OZE. Autorka wniosków
o dofinansowanie, aplikujących i otrzymujących
finansowanie w większości województw w Polsce.
Doświadczony doradca współpracujący z kościelnymi
osobami prawnymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
Na co dzień Pełnomocnik Archidiecezji Łódzkiej ds.
pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Kierownik projektów
otrzymujących dofinansowanie. Od 2014 r. Wiceprezes
Zarządu i Dyrektor Finansowy w Allando sp. z o.o.

mgr inż. Paweł Kunicki
Współautor wszystkich wniosków o dofinansowanie
przygotowywanych przez Allando sp. z o.o..
Audytor efektywności energetycznej KAPE, uprawniony
do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej budynków z listy Ministra Infrastruktury.
Inżynier elektronik. Monter instalacji elektroenergetycznej
– kadra kierownicza nr 20/07/44/M1, Monter –
Instalator systemów Fotowoltaicznych w zakresie
BHP nr 20/07/135/FT Przedsiębiorca z 25 letnim
doświadczeniem i od 2011 r. Prezes Zarządu Allando sp.
z o.o., firmy doradczej zajmującej się pozyskiwaniem
funduszy zewnętrzne na działania inwestycyjne
związane z efektywnością energetyczną, budownictwem
pasywnym, termomodernizacją, odnawialnymi źródłami
energii. Inwestycje i oświetlenie LED to jego pasja.
Doradca techniczny oraz energetyczny w zakresie
obniżania kosztów eksploatacyjnych obiektów związanych
z energią elektryczną. Autor i audytor koordynujący
kilkadziesiąt audytów energetycznych obiektów oraz
audytów oświetleniowych i fotowoltaicznych. Autor
audytów efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
Konsultant i audytor - weryfikator działań w zakresie
efektywności energetycznej Archidiecezji Łódzkiej.
Audytor kilkudziesięciu parafii. Autor dziesiątek opinii na
temat efektów ekologicznych przedsięwzięć finansowanych
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czym się zajmujemy?
Przede wszystkim doradztwem technicznym oraz
analizowaniem możliwości pozyskiwania funduszy
na Wasze pomysły. Znajdujemy pieniądze, które są
potrzebne na finansowanie Waszych potrzeb.
Zarażamy pomysłami na ciekawe projekty, które pozwalają
ograniczać koszty i poprawiać standard funkcjonowania,
audytujemy, piszemy wnioski, rozliczamy otrzymane
dotacje, wspomagamy każdy etap realizacji inwestycji
a potem pomagamy w tracie kontroli.

Remont
Budowa

Jakie inwestycje realizujemy?
Pozyskujemy środki na każde działania inwestycyjne,

Przebudowa

z którymi przychodzisz do nas. Remont, adaptacja,
budowa nowego budynku, modernizacja, zmiana

Nadbudowa
Zmiana sposobu użytkowania

sposobu użytkowania, zagospodarowanie terenu.
Inwestycje to nasza pasja!
Możesz być pewny, że znajdziemy finansowanie również
dla Ciebie. Mamy bogate doświadczenie w tym zakresie,

Zagospodarowanie terenu
Termomodernizacja
OZE

Na co pozyskujemy pieniądze?
•

Remonty budynków

•

Docieplenie ścian zewnętrznych, dachów,
fundamentów

•

Wymianę okien i drzwi zewnętrznych

•

Wymianę pieców węglowych na ekologiczne

•

Montaż pomp ciepła (powietrznych i gruntowych)

•

Montaż instalacji fotovoltaicznych i solarów

•

Montaż wentylacji z odzyskiem ciepła

•

Wymianę instalacji centralnego ogrzewania

•

Wymianę oświetlenia na LED

•

Budowę budynków wysokoenergooszczędnych
i pasywnych

•

Zagospodarowanie wody deszczowej

•

Aranżację zieleni

•

Rewaloryzację terenów zabytkowych

•

Remonty budynków zabytkowych

•

Infrastrukturę społeczną, kulturalną, edukacyjną
i turystyczną

Z nami opracujesz niezbędną dokumentację.

Instytucje Kościelne

Obiekty zabytkowe

Kto może otrzymać dotacje?
Pracujemy z instytucjami kościelnymi, właścicielami
obiektów zabytkowych, instytucjami publicznymi,

Instytucje Publiczne

powiatami, gminami, spółkami komunalnymi,
przedsiębiorcami. Nasza oferta skierowana jest
również do osób indywidualnych.

Przedsiębiorcy

Klienci indywidualni

Do jakich instytucji składamy
wnioski o dofinansowanie:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) – środki krajowe, UE,
EOG, POIŚ - wybrane programy i nabory
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOSIGW) – wszystkie programy i nabory
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
– Poprawa warunków pracy pracowników
Urzędy Marszałkowskie: Regionalne Programy Operacyjne
wszystkich województw (RPO) – wybrane programy
i nabory
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) Nabory i programy dotyczące robót budowalnych
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
Ochrona Zabytków (MKiDN)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – środki
norweskie EOG (MKiDN) – wszystkie programy i nabory
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków – dotacje
i refundacje (ŁWKZ) dotacje i refundacje
Fundusz Kościelny – (MSWiA)
Urzędy Marszałkowskie – dotacje krajowe – Ochrona
zabytków
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – wybrane
programy i nabory
Komisja Europejska (KE) wybrane programy i nabory

Usługi dla wszystkich

Na co pozyskujemy pieniądze?
Przygotujemy dla Ciebie każdy wniosek o dofinansowanie.
Wypełnimy formularz, przygotujemy załączniki. Przygotujemy
wersję papierową i elektroniczną. Wnioski sporządzamy
zwykle w języku polskim.
Niektóre programy wymagają dokumentacji sporządzanej
w wersji angielskiej. Posługujemy się biegle tym językiem
i nie stanowi to dla nas żadnej bariery w komunikacji.
Jeżeli potrzebujesz, możemy zweryfikować również
wniosek, który został przygotowany przez innego
doradcę. Pozwoli Ci to skutecznie zaaplikować o środki,
których potrzebujesz.

Studium wykonalności
i modele finansowe
To dokumenty niezbędne dla zadań inwestycyjnych we
wszystkich instytucjach. Są obligatoryjne więc musisz
je przygotować jeżeli chcesz podjąć próbę pozyskania
dofinansowania. Przygotowujemy te dokumenty zgodnie

Sprawozdania, rozliczenia,
Wnioski o płatność

z wytycznymi poszczególnych instytucji, do których

Po przyznaniu dofinansowanie i zawarciu

składamy wnioski o dofinansowanie.

umowy przechodzimy do drugiego etapu naszej
współpracy. Potrzebujesz wsparcia w rozliczeniach i
sprawozdawczości? Świetnie trafiłeś! Obsługujemy
wszystkie narzędzia informatyczne za pomocą
których wnioskujesz o wypłatę środków, nie
musisz się tym martwić. Sporządzimy wnioski o
wypłatę, pomożemy skompletować dokumenty
rozliczeniowe i właściwie je opisać. Wypłata Twoich
pieniędzy będzie bezpieczna.

Audyty enrgetyczne , remontowe i termomedernizacyjne
budynków
Chciałabyś wyremontować budynek? Szukasz
skutecznych rozwiązań termomodernizacyjnych?
Mgr inż. Paweł Kunicki – Audytor opracuje dla
Ciebie audyt, dobierze rozwiązania, materiały
izolacyjne i źródło ciepła.

Usługi dla wszystkich
Audyty efektywności
energetycznej oświetlenia
wewnętrznego i zewnętrznego
Czy wiesz, że modernizacja oświetlenia stanowi element
obniżania kosztów eksploatacji i stanowi również
czynnik uciążliwy na stanowisku pracy? Oświetlenie
to nasza pasja!
Opracujemy audyt, wskażemy oszczędności i poszukamy
źródeł finansowania dla tego działania. Poprawiając
warunki pracy swoich pracowników, możesz uzyskać
nawet 90% dotacji na to działanie. Zgłoś się do mgr
Katarzyny Czytrzyńskiej dowiesz się o szczegółach
tego dofinansowania.

Audyty efektywności energetycznej
oświetlenia ulicznego
Oświetlenie uliczne to ogromne wyzwanie dla samorządów.
Koszty utrzymania bywają ogromne. Zrobimy inwentaryzację,
audyt i znajdziemy pieniądze, które pozwolą na obniżenie
tych kosztów. Pamiętaj zadzwoń do nas

Audyty fotovoltaiczne
Nie wiesz czy inwestycja w fotovoltaikę się opłaca?
Napisz do nas. Sprawdzimy to, zaprojektujemy
i pokażemy Ci jakie będziesz miał korzyści.
Oczywiście wskażemy również możliwość
sfinansowania tego działania. Pamiętaj: u nas

fotovoltaika z programow

wszystko załatwisz kompleksowo.

Świadectwa charakterystyki
energetycznej budynków
Chciałabyś wyremontować budynek? Szukasz
skutecznych rozwiązań termomodernizacyjnych?
Mgr inż. Paweł Kunicki – Audytor opracuje dla
Ciebie audyt, dobierze rozwiązania, materiały
izolacyjne i źródło ciepła.

INSTYTUCJE KOŚCIELNE
Planujesz remont lub budowę:
•

Kościoła parafialnego

•

Domu rekolekcyjnego

•

Plebanii

•

Organistówki

•

Wikariatki

•

Kaplicy cmentarnej

•

Domu duszpasterskiego

•

Szkoły, Przedszkola

•

Domu Seniora

Chciałbyś zmienić przeznaczenie:
poddasza,
zabudowań gospodarczych

Obiekty zabytkowe
Użytkujesz budynek zabytkowy, chciałbyś
pielęgnować zieleń w ogrodzie parafialnym, masz
problem z oświetleniem kościoła, cieknący dach
i wysokie rachunki za prąd i ciepło nie dają Ci
spokojnie spać?
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy.
Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc!
Zadzwoń 667 55 26 36

Pomożemy:
•

zaplanować inwestycje

•

znajdziemy najlepsze źródła finansowania

•

pomożemy w sprawach urzędowych,

•

doradzimy,

•

przygotujemy dokumentację do wyboru
wykonawców,

•

rozliczymy dotację,

•

pomożemy w trakcie kontroli

Chcesz prowadzić działalność społeczną,
kulturalną, rekolekcyjną brakuje Ci pomysłu
skąd wziąć pieniądze na infrastrukturę
niezbędną do tych działań?
info@allando.com.pl

+ 48 667 55 26 36

INSTYTUCJE KOŚCIELNE
Lista parafii i instytucji z którymi
współpracujemy
•

Archidiecezja Łódzka

•

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

•

Uroczysko Porszewice Sp. z o.o.

•

Dom Księży Emerytów w Łodzi

•

Dom Seniora w Kaszewicach

•

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Caritas Archidiecezji
Łódzkiej w Drzewocinach

•

Archidiecezjalna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tomaszowie
Mazowieckim

•

Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi

•

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INTEGRACYJNY
OŚRODEK LECZEŃ I REHABILITACJI IM. JANA PAWŁA II w Łodzi

•

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CARITAS
ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ w Łodzi

Bełchatowie
•

•

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Kaszewicach

•

Rzymskokatolicka parafia pw. Świętych Archaniołów Rafała

Męczennicy w Poddębicach
•

i Michała w Aleksandrowie Łódzkim
•

•

•

Bełdowie
•

Parafia p.w. Chrystusa Króla w Łodzi

Wolborzu

•

Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzysztofa w Tuszynie Lesie

Rzymsko-katolicka parafia pw. Podwyższenia Świętego

•

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca
Jezusowego w Łodzi

Rzymsko-katolicka parafia pw. św. Stanisława Biskupa i św.

•

Mikołaja Biskupa w Borszewicach Kościelnych
•

Rzymsko-katolicka parafia pw. Wszystkich świętych w

Rzymsko-katolicka parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w

Krzyża w Łodzi
•

Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Marii Magdaleny Pokutnicy
i Św. Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Wojciecha Biskupa
Męczennika w Łodzi

•

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Katarzyny Dziewicy i

Rzymskokatolicka parafia pw. Miłosierdzia Bożego w

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca
Jezusowego w Kaletniku

•

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Ojca Pio w Kalonce

•

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Koluszkach

•

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny w Łodzi

•

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Fatimskiej
w Łodzi

•

Rzymsko - katolicka Parafia Św. Ap. Szymona i Judy
Tadeusza w Dmeninie

•

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Marii Magdaleny w
Radomsku

•

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Pewli
Ślemieńskiej

•

Parafia Rzymskokatolicka Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Teraz czekamy na Ciebie!
info@allando.com.pl

+ 48 667 55 26 36

Nasze realizacje
POPRAWA WARUNKÓW PRACY
PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I BIUROWYCH
NZOZ NA ZGIERSKIEJ
„Poprawa warunków pracy w oczyszczalni
ścieków i stacji uzdatniania wody w Dobroniu”

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
Likwidacja uciążliwego oświetlenia zewnętrznego i

Gmina Dobroń

wewnętrznego Na stanowiskach pracy . Wymiana
oświetlenia na LED.

Likwidacja uciążliwego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
Na stanowiskach pracy . Wymiana oświetlenia na LED.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przyznano dofinansowanie: dotacja

Przyznano dofinansowanie: dotacja

UTRZYMANIE ZDOLNOŚCI DO PRACY
PRACOWNIKÓW FIRMY SUNBUD W
PABIANICACH
“SUNBUD PABIANICE SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

UTRZYMANIE ZDOLNOŚCI DO PRACY
PRACOWNIKÓW NZOZ PRZY UL. RYDZA
ŚMIGŁEGO
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
INTEGRACYJNY OŚRODEK LECZEŃ I REHABILITACJI
IM. JANA PAWŁA II
Likwidacja uciążliwego oświetlenia zewnętrznego i

Likwidacja uciążliwego oświetlenia zewnętrznego i

wewnętrznego Na stanowiskach pracy . Wymiana

wewnętrznego

oświetlenia na LED.

Na stanowiskach pracy . Wymiana oświetlenia na LED.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przyznano dofinansowanie: dotacja

UTRZYMANIE ZDOLNOŚCI DO PRACY
PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
HANDLOWO-USŁUGOWEGO
“WIKTOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przyznano dofinansowanie: dotacja

UTRZYMANIE ZDOLNOŚCI DO PRACY
PRACOWNIKÓW CARITAS ARCHIDIECEZJI
ŁÓDZKIEJ NA UL. GDAŃSKIEJ I
W DRZEWOCINACH
CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
Likwidacja uciążliwego oświetlenia zewnętrznego
i wewnętrznego na stanowiskach pracy . Wymiana

SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA”
Likwidacja uciążliwego oświetlenia zewnętrznego i
wewnętrznego
Na stanowiskach pracy . Wymiana oświetlenia na LED.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przyznano dofinansowanie: dotacja

oświetlenia na LED.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przyznano dofinansowanie: dotacja

Nasze realizacje

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna
budynków rzymskokatolickiej parafii pw.
Świętych Archaniołów Rafała i Michała w
Aleksandrowie Łódzkim - budowa instalacji
PV oraz montaż powietrznych pomp ciepła na
potrzeby własne
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętych Archaniołów
Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim
WFOŚiGW w Łodzi
Przyznano dofinansowanie: dotacja

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna
budynku rzymskokatolickiej parafii p.w.
Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie - budowa
instalacji PV na potrzeby własne
Rzymskokatolicka parafia pw. Miłosierdzia Bożego w
Bełchatowie
WFOŚiGW w Łodzi
Przyznano dofinansowanie: dotacja

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna
budynków rzymsko-katolickiej parafii pw. św.
Stanisława Biskupa i św. Mikołaja Biskupa w
Borszewicach Kościelnych - budowa 2-óch
instalacji PV na potrzeby własne
Rzymsko-katolicka parafia pw. św. Stanisława Biskupa
i św. Mikołaja Biskupa w Borszewicach Kościelnych
WFOŚiGW w Łodzi
Przyznano dofinansowanie: dotacja

Termomodernizacja i modernizacja
energetyczna budynków Caritas Archidiecezji
Łódzkiej – Budynek Ośrodka WypoczynkowoRehabilitacyjnego w Drzewocinach
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
WFOŚiGW w Łodzi
Przyznano dofinansowanie pożyczka

Modernizacja energetyczna Domu Księży
Emerytów w Łodzi – budowa instalacji PV na
potrzeby własne
Archidiecezja Łódzka
WFOŚiGW w Łodzi
Przyznano dofinansowanie: dotacja

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna
budynków Rzymsko-katolickiej parafii p.w.
Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi - budowa
2-óch instalacji PV na potrzeby własne
Rzymsko-katolicka parafia pw. Podwyższenia
Świętego Krzyża w Łodzi
WFOŚiGW w Łodzi
Przyznano dofinansowanie: dotacja

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna
budynków Rzymskokatolickiej parafii pw. św.
Wojciecha Biskupa Męczennika w Łodzi – budowa
instalacji PV oraz powietrznej pompy ciepła na
potrzeby własne - kościół
Rzymsko-katolicka parafia pw. Podwyższenia
Świętego Krzyża w Łodzi
WFOŚiGW w Łodzi
Przyznano dofinansowanie: dotacja

Nasze realizacje

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna
budynków rzymskokatolickiej parafii pw. św.
Wojciecha Biskupa Męczennika w Łodzi – budowa
instalacji PV oraz powietrznej pompy ciepła na
potrzeby własne - budynki użytkowe
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Wojciecha Biskupa
Męczennika w Łodzi

WFOŚiGW w Łodzi
Po pozytywnej ocenie formalnej

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna
budynków Rzymskokatolickiej parafii pw. św.
Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach
– budowa 2-óch instalacji PV na potrzeby własne
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Katarzyny Dziewicy

Budowa gruntowej pompy ciepła z
modernizacją instalacji c.o. i c.w.u, Budową
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne
Parafii Wszystkich Świętych w Bełdowie
Rzymsko-katolicka parafia pw. Wszystkich
świętych w Bełdowie
WFOŚiGW w Łodzi
Przyznano dofinansowanie Dotacja i pożyczka

Termomodernizacja i modernizacja
energetyczna budynków Rzymskokatolickiej
parafii p.w. Św. Marii Magdaleny
Pokutnicy i Św. Klemensa I Rzymskiego w
Sędziejowicach - budowa 2-óch instalacji PV
na potrzeby własne
Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Marii Magdaleny
Pokutnicy i Św. Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach
WFOŚiGW w Łodzi

i Męczennicy w Poddębicach
Przyznano dofinansowanie: dotacja
WFOŚiGW w Łodzi
Przyznano dofinansowanie dotacja

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna
budynków Caritas Archidiecezji Łódzkiej
– Budynek Ośrodka Wypoczynkowo –
Rehabilitacyjnego w Drzewocinach – budowa
instalacji PV oraz montaż 2-óch powietrznych
pomp ciepła na potrzeby własne
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
WFOŚiGW w Łodzi
Przyznano dofinansowanie: dotacja

Termomodernizacja i modernizacja
energetyczna budynków rzymsko-katolickiej
parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu –
budowa instalacji PV na potrzeby własne
Rzymsko-katolicka parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa
w Wolborzu
WFOŚiGW w Łodzi
Przyznano dofinansowanie: dotacja

Nasze realizacje
Efektywne energetycznie obiekty Parafii św.
Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie
Łódzkim (Kościół Parafialny, obiekt ul.
Warszawska 2);
Mikroinstalacje OZE dla budynków mieszkalnych
gminy Inowrocław

Parafia Świętych Archaniołów Rafała i Michała
w Aleksandrowie Łódzkim

Gmina Inowrocław

RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przyznano dofinansowanie dotacja

2014-2020
Przyznano dofinansowanie dotacja

Ekologiczny Inowrocław – mikroinstalacje OZE
dla mieszkańców
Miasto Inowrocław
RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014-2020
Przyznano dofinansowanie dotacja

Ekologiczna miasto i gmina Kruszwica –
mikroinstalacje OZE dla mieszkańców
Gmina Kruszwice
RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„Infrastruktura sportowa i wyposażenie Szkoły
Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim”
Archidiecezja Łódzka
RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020
Po pozytywnej ocenie merytorycznej –
Lista rezerwowa

Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjnowypoczynkowego Caritas Archidiecezji
Łódzkiej w Drzewocinach
Caritas Archidiecezji Łódzkiej

2014-2020
RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020
Przyznano dofinansowanie dotacja
Przyznano dofinansowanie dotacja

Efektywne energetycznie obiekty
Archidiecezji Łódzkiej w Tomaszowie
Mazowieckim – Katolicka Szkoła Podstawowa
i budynek administracyjno – gospodarczy
Archidiecezja Łódzka
RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020
Przyznano dofinansowanie dotacja

Termomodernizacja i modernizacja
energetyczna budynków Parafii pod
wezwaniem Chrystusa Króla w Łodzi
Parafia p.w. Chrystusa Króla w Łodzi
RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020
Po pozytywnej ocenie merytorycznej –
Lista rezerwowa

Nasze realizacje

Dom Opieki Pomocna Dłoń - Budowa Domu
Pomocy Społecznej w Kaszewicach
Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Poprawa efektywności energetycznej
obiektów Parafii Rzymskokatolickiej
Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Krzysztofa w Tuszynie Lesie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego

NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu

nr 3.1.6 „Poprawa jakości powietrza Część 6) Budynki

priorytetowego: 3.1.2. Poprawa jakości powietrza

użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w

energooszczędności”

budownictwie (2017)

Przyznano dofinansowanie: Pożyczka i dotacja

Przyznano dofinansowanie dotacja

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna
budynków Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie Budownictwo energooszczędne.
Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
NABÓR 1/2019
Przyznano dofinansowanie Dotacja

Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjnowypoczynkowego Caritas Archidiecezji
Łódzkiej w Drzewocinach
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu
priorytetowego: Budownictwo energooszczędne.
Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki
użyteczności publicznej”. Dotacja i pożyczka
W trakcie oceny merytorycznej

Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw .NMP
Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski
w Pewli Ślemieńskiej
NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego:
3.1.2. Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie

Przebudowa, rozbudowa i adaptacja dawnych
budynków gospodarczych na Centrum
Kulturalno- Edukacyjne Św. Mikołaja
Rzymsko-katolicka parafia pw. Św. Mikołaja
Biskupa w Wolborzu
NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu

zużycia energii w budownictwie (2017)

priorytetowego: Budownictwo energooszczędne.

Przyznano dofinansowanie Dotacja

użyteczności publicznej”. Dotacja i pożyczka

Poprawa efektywności energetycznej kościoła
parafialnego parafii Św. Marii Magdaleny w
Mazańcowicach
Parafia Rzymskokatolicka Św. Marii Magdaleny
w Mazańcowicach
NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu
priorytetowego: 3.1.2. Poprawa jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w
budownictwie (2017)
Przyznano dofinansowanie Dotacja

Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki

W trakcie oceny merytorycznej

COMPUTEL aktywnie edukuje CZYSTE
POWIETRZE na tym zyskuje
Paweł Kunicki ”Computel”
NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu
priorytetowego: w ramach programu priorytetowego
nr 7.2 „Różnorodność biologiczna, edukacja i
monitoring środowiska Edukacja ekologiczna”
W trakcie oceny merytorycznej

Nasze realizacje

Remont hełmu wieży dużej kościoła
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Wojciecha Biskupa
Męczennika w Łodzi
Fundusz Kościelny 2019 MSWiA
Przyznano dofinansowanie: Dotacja

Remont elewacji kościoła

„Renowacja pokrycia dachu z gontu kościoła
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy
w Kaszewicach”
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętej Trójcy
w Kaszewicach
Urząd Marszałkowski Województwo Łódzkie
Ochrona Zabytków 2020
Przyznano dofinansowanie: Dotacja

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Wojciecha Biskupa
Męczennika w Łodzi
Fundusz Kościelny 2019 MSWiA
Przyznano dofinansowanie: Dotacja

Łódź, Rzymskokatolicka Parafia pw. św.
Wojciecha, Biskupa i Męczennika (1902-1924),
wykonanie remontu 3 hełmów wież kościoła
parafialnego (wieże z 1938 r.)

Prace konserwatorskie obejmujące
renowację organów z ok.1909r wraz z szafą
organową
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętej Trójcy
w Kaszewicach
Urząd Marszałkowski Województwo Łódzkie
Ochrona Zabytków 2018

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Wojciecha Biskupa
Męczennika w Łodzi
MKIDN 2019 Ochrona Zabytków
Przyznano dofinansowanie: Dotacja

Łódź, Rzymskokatolicka Parafia pw. św.
Wojciecha, Biskupa i Męczennika (1902-1924),
wykonanie opaski drenażowej wokół kościoła
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Wojciecha Biskupa

Przyznano dofinansowanie: Dotacja

Tabernakulum i uszaki z Ołtarza głównego
znajdującego się w kościele parafialnym pw.
Wszystkich Świętych w Bełdowie
Rzymsko-katolicka parafia pw. Wszystkich
świętych w Bełdowie
ŁWKZ Refundacje 2019

Męczennika w Łodzi
Przyznano dofinansowanie: Dotacja
MKIDN 2018 Ochrona Zabytków
Przyznano dofinansowanie: Dotacja

„Łódź, Rzymskokatolicka Parafia pw. św.
Wojciecha Biskupa i Męczennika (1902-1924),
wykonanie remontu instalacji odgromowej
kościoła parafialnego”
Urząd Marszałkowski Województwo Łódzkie

„Prace konserwatorskie Ołtarza
głównego wraz z dwiema figurami aniołów
przeprowadzone w latach 2017-2018”
Rzymsko-katolicka parafia pw. Św. Mikołaja
Biskupa w Wolborzu
ŁWKZ Refundacje 2020

Ochrona Zabytków 2019
Przyznano dofinansowanie: Dotacja
Przyznano dofinansowanie: Dotacja

Klienci indywidualni
a

Czyste powietrze
Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych
Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych
budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną
księgą wieczystą.
Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające
najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku.

Moja woda
Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz
minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie
poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie
zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym
dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.
Celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu
ochrony przed skutkami zmian klimatu orazzagrożeń
naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi
w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą
do roku 2030 oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030
-strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej

a

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Wspomaganie gospodarki ściekowej poprzez dofinansowanie
realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na
wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o
wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia
ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie
jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Klienci indywidualni
a

Mój prąd
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii
elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu
mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej
mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na
potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na
zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Mój elektryk
Program przewiduje możliwość dofinansowania
przedsięwzięć polegających na zakupie nowych
pojazdów kategorii M1, wykorzystujący do napędu
wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez
podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię
elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych
w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego
cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych
lub innych substancji objętych systemem zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa
w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1077).
Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć
pojazd kategorii M1, który jest fabrycznie nowy i nie był
przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony
i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera
lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie
wyższym niż 50 km
Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może
być wykorzystywany do prowadzenia działalności
gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji,
w tym działalności rolniczej. Zakupiony w ramach
przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony
do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych
w działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy
a
Dla przedsiębiorców planujących działania inwestycyjne
m.in z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych
źródeł energii, gospodarki odpadami, termomodernizacji,
remontów, budowy nowych obiektów oferujemy
kompleksowe wsparcie m.in. w ramach programów
dostępnych:
•

w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

•

w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

•

w Banku Gospodarstwa Krajowego

•

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
poszczególnych województw – środki UE

•

w ramach środków norweskich EOG

Wsparcie finansowe PFRON
•

Montaż windy, schodołazów, podnośników

•

Dostosowanie pomieszczeń lub obiektów do potrzeb
osób niepełnosprawnych,

•

budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych,

•

Likwidacja barier architektonicznych,

•

Remont pomieszczeń rehabilitacyjnych.

•

Kompleksowe działania to nasza specjalność.

a

Poprawa warunków
pracy pracowników
– działania inwestycyjne
Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie bezzwrotnego
dofinansowania oferowanego przez ZUS. Możesz
uzyskać nawet do 90% dotacji na likwidację czynników
szkodliwych i uciążliwych w twojej firmie.
Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami

Kompleksowe działania to nasza specjalność.

opracować niezbędną dokumentację. Rozliczymy przyznane

Przygotujemy wniosek o dofinansowanie, doradzimy jak

dofinansowanie i będziemy Twoim wsparciem w trakcie kontrol

Obiekty zabytkowe
a

Zachęcamy do współpracy wszystkich
właścicieli lub użytkowników obiektów
zabytkowych
Opiekujemy się obiektami zabytkowymi
•

będącymi w rejestrze zabytków

•

będącymi w ewidencji wojewódzkiej

•

będącymi w ewidencji gminnej

Zajmujemy się sprawami uzgodnień i opiniowania planowanych
działań inwestycyjnych i remontowych, pomożemy w
korespondencji w konserwatorem zabytków oraz w pozyskaniu
niezbędnych pozwoleń. Oferujemy kompleksowe wsparcie na
etapie pozyskiwania dofinansowania, rozliczania, zarządzania
procesem inwestycyjnym. Poznaj usługi dla wszystkich

Podstawowe źródła
finansowania inwestycji w
obiektach zabytkowych
1.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2.

Urzędy Marszałkowie w ramach programów dotyczących
ochrony zabytków

3.

Fundusz Kościelny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji

4.

Środki dotacyjne i refundacyjne dostępne u Wojewódzkich
Konserwatorów Zabytków

5.

Środki miejskie w ramach programów rewitalizacji

6.

Środki unijne UE w zakresie dziedzictwa kulturowego,
kultury i rewitalizacji

7.

Środki norweskie EOG w zakresie dziedzictwa kulturowego,
kultury i rewitalizacji

8.

Środki NFOSIGW w Warszawie – wybrane programy

9.

Środki WFOŚIGW – wybrane programy

10. Środki BGK – wybrane programy
Nabór: RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19
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Instytucje publiczne
a

W ramach współpracy
z instytucjami publicznymi
obsługujemy:
1.

Gminy, Powiaty

2.

Zakłady budżetowe

3.

Spółki komunalne

4.

Szkoły, przedszkola

5.

Ośrodki Sportowe

Studium
wykonalności
Ekologiczny Inowrocław –
mikroinstalacje OZE dla
mieszkańców

Allando sp. z o.o.
ul. Łokietka 17
95-080 Tuszyn

Nadzór merytoryczny:
mgr Katarzyna Czytrzyńska

Podstawowe źródła
finansowania inwestycji
publicznych
1.

Środki NFOSIGW w Warszawie – wybrane programy

2.

Środki WFOŚIGW – wybrane programy

3.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– wybrane programy

4.

Środki unijne UE m.in. w zakresie dziedzictwa
kulturowego, kultury i rewitalizacji , edukacji,
infrastruktury społecznej, infrastruktury drogowej,
oświetlenia i transportu

5.

Środki norweskie EOG w zakresie dziedzictwa
kulturowego, kultury i rewitalizacji, edukacji,
infrastruktury społecznej infrastruktury drogowej,
oświetlenia i transportu

6.

Środki BGK – wybrane programy

a

Projekty parasolowe
dla mieszkańców
Planujesz projekty dla mieszkańców
1.

Wymiana źródeł ciepła

2.

Budowa mikroinstalacji PV

3.

Montaż pomp ciepła

4.

Termomodernizacja domów jednorodzinnych

5.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Allando sp. z o.o.
ul.
Łokietka
17
Allando sp. z o.o.
ul. Łokietka 17
95-080 Tuszyn













Nadzór merytoryczny:
mgr Katarzyna Czytrzyska
1

Wykonany audyty energetyczne tych obiektów, sporządzimy świadectwa

z mieszkańcami, napiszemy wniosek o dofinansowanie, pomożemy

charakterystyki energetycznej domów jednorodzinnych, spotkamy się

z rozliczeniem dotacji i wesprzemy w trakcie kontroli.

Instytucje publiczne
a

Projekty związane
z pielęgnacją zieleni,
zagospodarowaniem wody
deszczowej.
•

prace pielęgnacyjne (cięcia pielęgnacyjne, sanitarne,
korygujące i redukcyjne) oraz zabezpieczające
drzew (założenie wiązań i podpór)

•

przesadzenie drzew i krzewów ze względów
zdrowotnych

•

przygotowanie gruntu pod nasadzenia (m.in. palikowanie, korowanie, rozłożenie agrowłókniny) i
dokonywanie nasadzeń

•

zabiegi zwalczające szkodniki np.: założenie opasek,
opryski

•

zakup drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich,
ze szczególnym uwzględnieniem roślin rodzimych
właściwych dla strefy klimatycznej oraz naturalnie
przystosowanych do środowiska, w którym będą
wzrastały

•

założenie trawników

•

system zagospodarowania wody opadowej wraz z rozprowadzeniem, za wyjątkiem zbiorników małej retencji

•

założenie ogrodów deszczowych i zielonych dachów
wyłącznie w przypadku wykorzystywania wód opadowych

•

założenie/przywrócenie łąk kwietnych, runa parkowego

•

czynnej ochrony roślin, zwierząt i grzybów, w tym objętych
ochroną gatunkową oraz ich siedlisk

•

zakup uli, zakup, wykonanie barci, zakup pszczół, zakup
matek pszczelich, koszt przewiezienia pszczół, ochrona
przed chorobami i szkodnikami rodzin pszczelich, zakładanie
pożytków dla pszczół i trzmieli, odtwarzanie dzikich populacji
pszczół”

•

budowa, remont, odbudowa gniazd, zakup i montaż budek
lęgowych, poideł dla ptaków, domków dla owadów

•

zwalczanie gatunków inwazyjnych obcych

•

“naprawa, remont i modernizacja urządzeń wodnych w celu
utrzymania znajdujących się w nich ekosystemów wodnych

Instytucje publiczne
OŚWIETLENIE ULICZNE,
PARKOWE, OŚWIETLENIE
BOISK SPORTOWYCH
Jedne z najbardziej kosztotwórczych działań w budżetach
samorządów lokalnych. Z nami modernizacja oświetlenia
przebiegnie szybko. Skutecznie, skutecznie i przy wsparciu
zewnętrznych źródeł finansowania
1.

Przygotujemy dla Ciebie kompleksową dokumentację
do następujących programów:

2.

Program SOWA – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

3.

Ekolatarnia -wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i gospodarki Wodnej w Łodzi

4.

Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych
województw RPO 2014-2020

5.

Wszelkie dostępne programy dotyczące efektywności
energetycznej infrastruktury publicznej

a

Wsparcie finansowe
PFRON – dotacja
•

Montaż windy, schodołazów, podnośników

•

Dostosowanie pomieszczeń lub obiektów do

ZUS - Poprawa warunków
pracy pracowników – działania
inwestycyjne – dotacja

potrzeb osób niepełnosprawnych,
•

Budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych,

•

Likwidacja barier architektonicznych,

•

Remont pomieszczeń rehabilitacyjnych.

•

bezzwrotnego dofinansowania oferowanego
przez ZUS.
•

mogą korzystać z tego dofinansowania!

Kompleksowe działania to nasza specjalność.
Przygotujemy wniosek o dofinansowanie, doradzimy
jak opracować niezbędną dokumentację. Rozliczymy
przyznane dofinansowanie i będziemy Twoim wsparciem
w trakcie kontroli

„Poprawa warunków pracy
w oczyszczalnia ścieków i
stacji uzdatniania wody w
Dobroniu”

Wnioskodawca

Gmina Dobroń

Dofinansowanie skierowane jest do każdego płatnika
składki wypadkowej! Instytucje publiczne również

Mamy również propozycję dla Ciebie

Tytuł projektu

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie

Zakres projektu
Likwidacja uciążliwego oświetlenia
zewnętrznego i wewnętrznego
Na stanowiskach pracy . Wymiana
oświetlenia na LED.

•

Możesz uzyskać nawet do 90% dotacji na likwidację
czynników szkodliwych i uciążliwych w twojej
instytucji.

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami

Źródło
dofinansowania

Status

Przyznano
dofinansowanie dotacja

Kontakt
Allando sp. z o.o.
ul. Łokietka 17, 95-080 Tuszyn, Polska
+48 667 55 26 36
www.allando.com.pl

