OGŁOSZENIE:
Gmina Głuszyca w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712) w związku z przygotowaniem przedsięwzięć
realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głuszyca ogłasza:
Otwarty nabór na Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu
w ramach Priorytetu 9 „Miasta” Działanie 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 „Wsparcie dla przedsięwzięć
w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców”

Celem działania jest poprawa warunków mieszkaniowych w miastach województwa dolnośląskiego
liczących poniżej 10 000 mieszkańców.

Wybór Partnerów i ich projektów, odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
1. Partnerem może być: wspólnota mieszkaniowa.
2. Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach administracyjnych miasta Głuszyca,
ul. Grunwaldzka od nr 1 do nr 30, ul. Leśna – cała.
3. Potencjalny partner wypełni kartę zgłoszenia przedsięwzięcia, będącą załącznikiem nr 1 do
ogłoszenia.
4. Zgodność przedsięwzięcia potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
5. Kwota przedsięwzięcia określona w karcie zgłoszenia nie może być niższa niż 30.000,00 zł
6. Karta zgłoszenia przedsięwzięcia zostanie dostarczona osobiście do Biura Obsługi Klienta
ul. Grunwaldzka 55 lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2010 r. do
godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
7. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Oferty składane w zamkniętych kopertach powinny zawierać:
1. Wypełnioną kartę zgłoszenia przedsięwzięcia, która stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Prawomocną uchwałę właścicieli lokali o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia
opisanego w karcie zgłoszenia przedsięwzięcia.
3. Kosztorys inwestorski na wykonanie zadań remontowych wykazanych w karcie zgłoszenia.
4. Zobowiązanie do przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania niezbędnych
pozwoleń – w formie oświadczenia.
W przypadku zakwalifikowania się do projektu Partner będzie zobowiązany do:
Zapewnienia środków finansowych w wysokości określonej w karcie zgłoszenia przedsięwzięcia
(np. potwierdzenie z banku prowadzącego rachunek o posiadanych środkach finansowych,
kserokopia umowy kredytowej lub promesy kredytowej).
Druk „Karty zgłoszenia przedsięwzięcia” jest dostępny na stronie internetowej www.bip.gluszyca.pl oraz
w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji, pokój nr 27.

