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Ogłoszenie o terminie naboru wniosków na wymianę pieców
Informuję, iż w dniu 28.01.2019 roku został ogłoszony termin naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na
dofinansowanie zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania ”Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Brójce poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła” – edycja II
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nabór trwa od 4 lutego 2019 r. do 28 lutego
2019 r. Wniosek o przyznanie dotacji stanowiący załącznik nr 1 do „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie
polegające na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Brójce” wraz z wymaganymi
załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce, pok. 9.
Proszę o szczegółowe zapoznanie się z załącznikami do niniejszego pisma, tj. z Uchwałą nr III/31/18 Rady Gminy Brójce z
dnia 21.12.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w
celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brójce oraz z Zarządzeniem nr 1/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia
28.01.2019 r.
Niezłożenie w/w wniosku we wskazanym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją
z udziału w programie. Jednocześnie informuję, iż wszelkie koszty związane z realizacją zadania, mogą być ponoszone po
zawarciu umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji realizowanych w
ramach zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Brójce poprzez wymianę indywidualnych źródeł
ciepła” z Gminą Brójce.
Ponadto informuję, iż w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski osób, które złożyły deklaracje udziału w
Programie Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi, w terminie do dnia 14 maja 2018 roku, w drugiej kolejności deklaracje udziału w programie
złożone przez odbiorców końcowych po 14 maja 2018 roku, następnie pozostałe wnioski.

Załączniki:
Nazwa pliku

Typ pliku Rozmiar

Regulamin wraz z wnioskami

344.59 KB

Podmiot publikujący Urząd Gminy Brójce
Wytworzył

Urząd Gminy Brójce 2019-01-28

Publikujący

Anna Woźny

2019-01-28 12:38

Modyfikacja

Anna Woźny

2019-01-30 13:27

Fundusze unijne

