Artykuł pochodzi ze strony:
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze
Program wymiany pieców CO
Dziękujemy wszystkim członkom MTG za tak liczne przybycie na zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. Najważniejszym punktem, poza
wyborami władz stowarzyszenia była prezentacja nowego projektu mającego
na celu wymiane pieców CO na niskoemisyjne opalane ekopeletem,
ekogroszkiem lub gazem. Przygotowania do realizacji tego projektu
rozpoczynamy od wykonania indywidualnego projektu. Projekt ten będzie
określał techniczne możliwości wymiany kotła oraz wstępny kosztorys
inwestorski pozwalający na określenie całej wartości projektu niezbędnej do
przyszłego aplikowania o środki z UE. Zarząd MTG liczy na dofinansowanie
nawet do 85% kosztów kwalifikowanych.
Informujemy również państwa że równolegle z naszym projektem Urząd Gminy uruchomił projekt w
ramach programu "Ochrona powietrza Pomorza". W tym projekcie można liczyć na dotację 35%
(pomniejszoną o podatek), i 15% dotacji Gminy (max. 2000zł). W tym projekcie Gmina
niedofinansowuje wymiany pieców CO na ekopelet i ekogroszek w obrębie miejskim. Dopłaty
w projekcie miejskim dotyczy wymiany na piece gazowe lub przyłączy do sieci miejskiej CO. (Więcej
informacji na ten temat znajdziecie państwo w GAZECIE MIASTECKIEJ z 4-04-2017r.).
Realizacja projektu MTG będzie możliwa z chwilą uruchomienia konkursów na dofinansowanie ze
środków z UE, prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (z 85% dofinansowaniem), oraz możliwe środki Norweskie lub
Szwajcarskich Funduszy (z dofinansowaniem 75%).
Podobny plan działania dotyczył projektu FOTOWOLTAICZNEGO.
Już w tym miesiącu instalatorzy rozpoczną wizyty (inwentaryzacja po uzgodnieniu telefonicznym) w
państwa domach. Obowiązkowa wpłata 230zł na projekt i 40 zł składka członkowska, wraz z
deklaracją członka MTG i ankiety). Ze względu na duże zainteresowanie projektem wymiany pieców i
uczestnictwo w projekcie gmin ościennych Zarząd MTG wydłuża termin wpłat do 30 kwietnia
2017r.
konto MTG: BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410 (z dopiskiem WYMIANA
PIECÓW, Imię nazwisko, telefon, dokładny adres)

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2017-04-05 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-12 15:52:13

