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O NAS 

JESTEŚMY DORADCĄ 

SIGMA FINANCE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie od ponad 10-ciu lat 
skutecznie wspiera różne podmioty w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym z dziedziny odnawialnych źródeł 
energii, termomodernizacji, efektywności energetycznej i innych (zwłaszcza energetyka wiatrowa, instalacje fotowoltaiczne). Z nami w 
nowej perspektywie 2014-2020 już powstały projekty dla inwestycji o wartości ponad 50 mln złotych. Nasze działanie skupia się na 
inwestycjach oze i z obszaru B+R oraz innowacji głównie z terenu Polski wschodniej, środkowej oraz południowej ale nie tylko.  

W obszarze naszego działania jako DORADCY znajduje się:  

- obsługa na etapie aplikowania o dotacje oraz skuteczne rozliczanie projektów unijnych w zakresie różnych inwestycji ( b+r, innowacji, 
rozwoju przedsiębiorstw, ale głównie są to projekty dotyczące oze (polegające na budowie instalacji oze celem wytwarzania energii na 
sprzedaż ale również mikroinstalacji  rozproszonych wytwarzających energie na potrzeby własne przedsiębiorstw),  

- wsparcie wytwórców i prawidłowe przygotowanie do udziału w aukcjach OZE,  

- obsługa wniosków o dotacje unijne dla mikroinstalacji rozproszonych, 

- prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości obywateli i promowania energetyki obywatelskiej 

- szkolenia oze 

- budowa i wsparcie merytoryczne inicjatyw w zakresie klastrów energetycznych, współpraca z gminami     

JESTEŚMY WYTWÓRCĄ OZE 

Nasza wiedza z dziedziny oze i możliwości wsparcia tego typu inwestycji to nie tylko teoria ale również a może przede wszystkim 
praktyka. Z udziałem dotacji wybudowaliśmy własne instalacje PV. Jako właściciel instalacji OZE (instalacje PV o łącznej mocy ponad 
1,5 MW) oraz mikro instalacji rozproszonych mamy wiedzę kompleksową wynikająca z fizycznego i praktycznego funkcjonowania na 
rynku energii odnawialnej jako wytwórca. Współpracujemy na bieżąco z URE m. in. w kontekście przygotowania do udziału w aukcjach 
i prawidłowego rozliczania inwestycji w systemie aukcyjnym.    

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

W wyniku naszego wsparcia merytorycznego skierowanego do przedsiębiorców, rolników, przetwórców, jst  - z udziałem 
środków UE w minionych ponad 10-ciu latach naszej działalności do końca minionej perspektywy unijnej powstały 
projekty inwestycyjne o wartości około 108.615.221,00 (euro), z czego dofinansowanie inwestycji w tych projektach 
obejmowało około 57.022.991,02 zł (euro). W zakresie wsparcia jako doradca opracowaliśmy dotychczas szereg 
wniosków, biznes planów i studiów wykonalności (w tym też kart informacyjnych przedsięwzięcia) dla projektów 
inwestycyjnych z dziedziny odnawialnych źródeł energii dla instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych o mocach 
jednostek od 0,003 MW do 2,0 MW, na potrzeby aplikowania o dofinansowanie w ramach regionalnych programów 



  

  

operacyjnych, programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programów pomocowych wdrażanych przez 
NFOŚiGW. Z listą naszych wybranych realizacji oraz doświadczeniem w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych 
można zapoznać się na naszej stronie www.sigmafinance.pl. W latach 2007-2013 byliśmy akredytowanym wykonawcą 
usług doradczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 dla działania 
1.7 w dwóch dziedzinach specjalizacji: 1/ Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej oraz w dziedzinie  
2/ Innowacje i nowe technologie (akredytacja instytucji zarządzającej LAWP, umowa z LAWP podpisana 06.03.2008, wykaz 

akredytowanych wykonawców usług dostępny na stronach instytucji).  

Już teraz w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 opracowaliśmy kilkadziesiąt różnych projektów (w tym: studia 
wykonalności, wnioski o dofinansowanie inwestycji OZE dla gmin oraz przedsiębiorców, wnioski wytwórców w 
postępowaniach przed URE w związku z systemem aukcyjnym oraz badaniem efektu zachęty, wnioski o dotacje UE dla 
przedsiębiorców z obszaru innowacji oraz wdrażania B+R, wnioski o dotacje w inwestycje w obszarze tworzenia i budowy 
zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw, tzw. bon na innowacje, rozwój przedsiębiorstw- inwestycje w celu 
wprowadzania nowych usług i produktów, wnioski o dofinansowanie unijne – audyt wzorniczy i wiele innych, inwestycje 
oze, poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw). Wartość inwestycji w projektach sporządzonych przez nas 
tylko w roku 2016 – to już ponad 57,2 mln zł (13,3 mln euro), a wartość wsparcia to ponad 36,0 mln zł. Lista wybranych 
sporządzonych przez nas opracowań dostępna jest na naszej stronie.  

Spółka Sigma Finance Spółka z o.o. czynnie uczestniczy również w poszerzaniu dostępu do wiedzy przez obywateli 
społeczności lokalnych i wytwórców energii z oze oraz sama zdobywa i poszerza na bieżąco wiedzę uczestnicząc w 
szkoleniach i kursach branżowych. Spółka Sigma Finance spółka z o.o. w ramach kampanii informacyjnej opracowała i 
udostępniła m. in. na portalu skierowanym do branży OZE artykuł na temat możliwości pozyskiwania dotacji i podstaw 
udzielania wsparcia w nowej perspektywie 2014-2020 (link do artykułu: http://gramwzielone.pl/trendy/19358/dotacje-ue-
inwestycje-oze-w-nowej-perspektywie-funduszy-unijnych-2014-2020 ) oraz opracowała blok tematyczny na temat dotacji 
oze w nowej perspektywie 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rynku biogazowni (artykuł zamieszczony w 
miesięczniku Magazyn BIOMASA – ogólnopolski miesięcznik klasy biznes, w wydaniu 02/2016 tego miesięcznika ). 
Nasze artykuły można również znaleźć w ogólnopolskim miesięczniku FOTOWOLTAIKA (np.wydanie 03/2017).   

W listopadzie 2015 spółka nasza była uczestnikiem konferencji skierowanej do branży rolno-spożywczej (woj. lubelskie) i 
wystawcą materiałów tematycznych w zakresie dotacji na oze w perspektywie 2014-2020 dla uczestników rynku rolno-
spożywczego i przetwórców (energia z oze na potrzeby własne, energetyka obywatelska). Konferencja organizowana była 
przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw i miała na celu przybliżenie uczestnikom tego 
rynku również zagadnień inwestycji oze w branży rolniczej z przeznaczeniem energii na potrzeby własne zakładów 
przetwórczych- przejście na gospodarkę niskoemisyjną, termomodernizacja.  

W czerwcu 2016 Spółka reprezentowana przez Annę Nazaruk była uczestnikiem/prelegentem w czasie Spotkania 
Sekretarzy i Ekonomów Jurysdykcji należących do KWPZM w czasie Targów Kielce SacroExpo w dniach 20-22 czerwca 
prezentując w ramach panelu dyskusyjnego tematykę Odnawialnych Źródeł Energii (praktyczne zastosowanie instalacji oze 
w kościołach i parafiach, dotacje OZE dla kościołów i związków kościelnych, kościelnych osób prawnych). 
Opracowujemy  kampanię informacyjną skierowaną do gmin i zarządców oraz właścicieli obiektów użyteczności 
publicznej w ramach której zostanie przekazana wiedza z zakresu technologii PV oraz możliwości pozyskiwania źródeł 
finansowania inwestycji oze w perspektywie unijnej 2014-2020.  

Obecnie na bieżąco kompletujemy grupy i realizujemy spotkania informacyjne oraz szkolenia tematyczne – 
ukierunkowane na zdobycie większej wiedzy z zakresu możliwości i źródeł pozyskania dofinansowania na inwestycje oze.  

JAKO WYTWÓRCA OZE  - z przyjemnością również informujemy, że poprzez naszą spółkę celową w 2014 i w I-szej 
połowie 2015 roku na terenie miejscowości Łazy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych należących do 
TSSE EURO PARK WISŁOSAN PODSTREFA ŁUKÓW oraz na terenie miejscowości Wólka Świątkowa zostały 
wybudowane i oddane do eksploatacji nasze własne trzy pierwsze instalacje odnawialnego źródła energii (elektrownie 
fotowoltaiczne) o łącznej mocy 1,528 MW. Inwestycja wyniosła około 7,5 mln złotych. Instalacje te produkują średnio w 
roku ok. 1550 MWh energii elektrycznej , która jest oddawana do sieci operatora zasilając potem gospodarstwa domowe i 
dając jednocześnie dodatni efekt ekologiczny w postaci unikniętej emisji CO2 oraz innych szkodliwych substancji ponad 
1258,00 Mg CO2 rocznie. W przygotowaniu posiadamy kolejne projekty inwestycyjne w odnawialne źródła energii na 
terenie województw Polski Wschodniej.  

SIGMA FINANCE Spółka z o.o. Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie: tel. 81-4594328, adres 
korespondencyjny 20-632 Lublin, ul. Jana Sawy 6 lok 202, adres email: sigmafinance@sigmafinance.pl  



  

  

PISZEMY TWÓJ SUKCES-Z NAMI SIĘGNIJ PO DOTACJE 2014-2020 

PREZES ZARZĄDU Anna Nazaruk - Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów ( egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień 
2131/2006;   ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska);   
akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze;  Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki;  Dyplom 
ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów - Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000);   
Studia Podyplomowe - kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007);   Studia Podyplomowe 
Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych - Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007;   
Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu - 1996 ( Centrum  Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu 
POLBI sp. z o.o. Warszawa );   Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o.  ( 2008 r.);  Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego 
w jednostkach sektora finansów publicznych ;   Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , 
eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa.   W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów 
unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, 
w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu 
operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe 
przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady 
wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 
2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach  


