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Informacja dla mieszkańców

UPrzejmie informuję, że w 2016r, Gmina Bartniczka przygotowała i złożyła w
Urzędzie Marszałkowskim Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji

Strategii Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego na lata
2015 -2020 trzy wnioski.

1) ,,Termomodernizacja i remont czteręęh obiektów kultury w miejscowościach Łaszewo,
Jastrzębie, Nowe Świer"ąmy i Samin"

wartość zadania - 459259,I4

wydatki kwalifikowalne - 348626,14

kwota wnioskowan a - 25 5221,82

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zostanie wyznaczony termin podpisania rrmowy o

dofi nansow anię z Marszałkiem Woj ewó dztw a.

2) ,,Termomodernizacja vłraz ze zmianą sposobu uzytkowania budynków oświatowych

Połozonych w GrĘawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych - Dzienny Dom (SENI9R
WIGoR)"

wartość zadania - 1064720,47

wydatki kwalifikowalne - 985705,2I

kwota wnioskowana - 837849,42

Obecnie wniosek oczekuj e na rozpatrzenie,

3) ,,Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce

przy Urzędzie Gminy Bartniczka"

wartość zadania - 1383 06,7 7

wydatki kwalifikowalnę - 1297 9 4,42

kwota wnioskowan a - 69998,13

Obecnie wniosek oczekuj e na rozpatrzenie.
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Informacj a dla mieszkańców

Uprzejmie informuję, że w 2076r. Gmina Bartniczka przygotowała i złożyła w

U ruędzie Marszałkowskim Wo j ewództwa Kuj awsko- Pomorskiego wnioski :

7, o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze współfinansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 201,4 - 2020

,,Dzienny Dom Pobyru"

wartość zadania - 7248166,92

wydatki kwaiifikowalne - 7248766,92

kwota wnioskowana - 7092146,04

2. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w

ramach poddziałania "W'sparcie inwestycji zwlązanych z twoTzeniem, ulepszaniem lub

rozbudową wszystkich rodzajow małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na ]ata 2014 - 2020 - Tytuł operacji - Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalnt

ścieków w Bartniczce gmina Bartniczka.

wartość zadania - 2712897,45

wydatki kwalifikowalne - 2205607,68

kwota wnioskowana - 1403427,00


