
 

 
 

Informacja o zmianach w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego 

pn.” Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji 

Wałbrzyskiej”  dla terenu Gminy Głuszyca 

 

Zmiany obowiązują od 28.09.2020 r. 

 

Ogłoszenie 

 

Lp. 

 Strona, 

punkt 

tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1. str.1,          

wers 21 

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):                 

od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. 

 

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):                 

od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. 

2. 

str.10,    

pkt.XII, 

akap. 2 

Wniosek o udzielenie grantu wraz z załącznikami należy 

dostarczyć w wersji papierowej (jeden egzemplarz), opatrzony 

czytelnym podpisem (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do 

reprezentowania w terminie do dnia 30.09.2020 r. do Urzędu 

Miejskiego w Głuszycy  

adres:  

Urząd Miejski w Głuszycy  

ul. Grunwaldzka 55  

58-340 Głuszyca  

Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 1 

Wniosek o udzielenie grantu wraz z załącznikami należy 

dostarczyć w wersji papierowej (jeden egzemplarz), opatrzony 

czytelnym podpisem (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do 

reprezentowania w terminie do dnia 31.10.2020 r. do Urzędu 

Miejskiego w Głuszycy  

adres:  

Urząd Miejski w Głuszycy  

ul. Grunwaldzka 55  

58-340 Głuszyca  

Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 1 

3. 

str.15,  

pkt. XVII, 

akap. 1 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie 

zapraszamy do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie 

Miejskim w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, 

pokój nr 23 w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. w dni 

tygodnia: poniedziałek - piątek w godz. 9.00– 14.00  

tel: 74 886 67 56. 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie 

zapraszamy do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie 

Miejskim w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, 

pokój nr 23 w okresie od 01.07.2020 r. do 30.10.2020 r. w dni 

tygodnia: poniedziałek - piątek w godz. 9.00– 14.00  

tel: 74 886 67 56. 



 

Uzasadnienie 

 

Zmiany w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 

mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla terenu  Gminy Głuszyca polegają na: 

1. Zmianie terminu zakończenia składania wniosków o udzielenie grantów. 

2. Zmianie terminu składania wniosków o udzielenie grantów. 

3. Zmianie terminu funkcjonowania punktu informacyjnego na terenie Gminy. 

 

ZAŁĄCZNIK: 

1. Zaktualizowane ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego. 


