OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Wpisany przez Małgorzata Langiewicz
Środa, 05 Sierpień 2015 17:14 - Zmieniony Środa, 05 Sierpień 2015 17:23

OTWARTY KONKURS W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU
FINANSOWEGO 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO
PL04 „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”
Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na modernizacji lub wymianie
istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego
nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem:
przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i
(WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011
oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 10 142
358,10 EUR
, tj. 42 143 526,38 PLN.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 14 września 2015 r., g.
15.00
1. Cel Programu
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia
energii.
2. Rodzaj Projektów kwalifikujących się do dofinansowania
Do dofinansowania kwalifikują się Projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie
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produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”
, polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją
procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub
biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl

2/2

