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         Warszawa, 26.06.2017r. 
 
 

 
Foton Technik sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 39a 
wejście A, VII piętro 
02-672 Warszawa 

 
         Wojewódzkie Ośrodki 

Doradztwa Rolniczego 
 
  

Szanowni Państwo, 
 
 

Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy informację, że Centrum Doradztwa Rolniczego wraz z siecią 
Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, upowszechniania wśród rolników informacji o 
tworzeniu Grup Operacyjnych EPI, za pośrednictwem tzw. brokerów innowacji. 

 
FOTON TECHNIK Sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej INNOGY (dawniej RWE) – jednego z 

pięciu Operatorów Sieci Dystrybucji w Polsce. Spółka specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu 
Odnawialnych Źródeł Energii, głównie opartymi o technologię fotowoltaiczną. 

 
Opierając się na dotychczasowych bogatych doświadczeniach doszliśmy do wniosku, że 

obszarem o szczególnie dużym zapotrzebowaniu na Odnawialne Źródła Energii jest polskie rolnictwo. 
Dlatego wystąpiliśmy z inicjatywą utworzenia Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa 
Innowacyjnego (GO EPI), która podejmie się realizacji projektu „Zielona Energia dla Rolnictwa”. 
 

Grupa jest tworzona w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. Jej celem jest realizacja prac rozwojowych z zakresu innowacyjnego 
zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach rolnych. 
 

Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. W 
szczególności gospodarstwa rolne objęte projektem zyskają oszczędności w zakresie kosztów energii 
elektrycznej i cieplnej, obniżą emisyjność oraz uzyskają niezależność energetyczną zmniejszającą skutki 
przerw w dostawach energii. Wiodący partner naukowy, z którym obecnie finalizujemy umowę 
konsorcjum, uzyska możliwość pracy nad innowacyjnym projektem, którego efektem będzie wdrożenie 
wypracowanych rozwiązań. Wierzymy również, że doświadczenia wypracowane w projekcie dadzą 
wartość dodaną Operatorom Sieci Dystrybucji oraz wkład w rozwój inicjatyw typu klastry energetyczne. 
 

Chcemy dać szansę wzięcia udziału w projekcie około 100 gospodarstwom rolnym. Wyzwaniem 
w realizacji projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz rekrutacja członków Grupy 
Operacyjnej. Termin naboru wniosków dotacyjnych w ramach działania „Współpraca” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ubiega już 31 lipca. Rekrutacja członków 
Grupy i podpisanie umowy konsorcjum muszą być zatem zrealizowane w terminie wcześniejszym 
– do 21 lipca.  
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Dlatego korzystając z tej okazji zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie potencjalnym 
odbiorcom końcowym projektu informacji o celach i założeniach naszego projektu, a także o korkach w 
zakresie przystąpienia do Grupy Operacyjnej. 
 
Proponujemy realizację następujących prostych działań: 

1. Wysyłkę załączonego listu oraz prezentacji do właścicieli gospodarstw rolnych w Państwa 
regionie. 

2. Następnie proponujemy, aby Brokerzy Informacji proaktywnie skontaktowali się z właścicielami 
gospodarstw rolnych, które spełniają podstawowe kryteria wskazane w prezentacji. 
Proponujemy kontakt telefoniczny oraz za pomocą poczty e-mail. Niniejszym wyrażamy zgodę 
na dystrybucję załączonych dokumentów: pisma oraz prezentacji. 

3. Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy o skierowanie do specjalistów, którzy 
dostępni są pod numerem Infolinii Informacyjnej 510 785 264 w godzinach 09:00-17:00 oraz 
adresem email biuro@grupafoton.pl.  

4. W regionach ze znacznym zainteresowaniem projektem (więcej niż 20 zainteresowanych), 
przedstawiciel grupy projektowej przeprowadzi osobiście dedykowaną prezentację. 
Gwarantujemy wysoki merytoryczny poziom spotkania. 

 
Pozostajemy do Pana dyspozycji i czekam na ew. pytania pod niżej wskazanym numerem telefonu lub 
adresem email. Z góry dziękuję za pomoc w realizacji projektu. 
 

Z wyrazami szacunku  
 

 
Jarosław Wojtowicz 
Koordynator Projektu 
 
609 046 670 
Jaroslaw.wojtowicz@fotontechnik.pl 
 

   

        
Paweł Czaus 
Członek Zarządu 
570-030-050 
pawel.czaus@fotontechnik.pl 
 

 
Załączniki 

1. Prezentacja dotycząca projektu. 


