INFORMACJA DOTYCZY MIESZKAŃCÓW KTÓRZY ZŁOŻYLI ANKIETY
I ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PROJEKTU
„ENERGIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ NA TERENIE GMINY I MIASTA
NISKO” – NABÓR PROWADZONY BYŁ W 2016

Szanowni Państwo,
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje o możliwości otrzymania na wnioskowaną
przez Państwa instalację (kolektory słoneczne lub instalacja fotowoltaiczna) dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Gmina i Miasto Nisko otrzymała wstępną informację o możliwości dofinansowania projektu
„Energia z odnawialnych źródeł na terenie gminy i miasta Nisko”, w którym Państwo byli
uczestnikami. Poziom dofinansowania może wynieść do 84% kosztów netto instalacji.
W związku z tym, serdecznie zapraszamy do zawarcia stosownej Umowy na realizację
przedmiotowego projektu. Na stronie internetowej www.nisko.pl zamieszczony jest wzór
Umowy. Zakres przedmiotowy montażu instalacji został szczegółowo przedstawiony
w Ankiecie dotyczącej udziału w projekcie „Energia z odnawialnych źródeł na terenie gminy
i miasta Nisko”, który złożyli Państwo przystępując do udziału w projekcie.
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o pilną decyzję i ewentualne
zawarcie stosownej umowy w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma, jednak nie
później niż do dnia 3 marca. Bardzo zależy nam na pilnym zawarciu umowy z Państwem,
ponieważ tylko do 30 marca tego roku obowiązują jeszcze preferencyjne warunki rozliczania
produkcji energii z OZE.
Zapraszamy również na spotkania organizacyjne w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) w sali
gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Nisku ul. Tysiąclecia 12A o godz.
15.00 lub 16.00 lub 17.00 (proszę o zgłoszenie telefoniczne i potwierdzenie godziny spotkania).
Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w niniejszym spotkaniu, zapraszamy do
udziału w organizowanym spotkaniu on-line, które będzie transmitowane w Internecie w dniu
24 lutego 2022 r. o godz. 17.00.
Link do spotkania zostanie przedstawiony na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
Nisko.
W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod nr. tel. 15 8415 667 oraz
15 8415 646. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, proszę o wcześniejsze zgłoszenie
się na spotkanie stacjonarne.
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