INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl

Naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej),
realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku
Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje jednostki samorządu terytorialnego z
województwa wielkopolskiego o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury
sportowej (lekkoatletycznej).
Zasady naboru określone zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w uchwałach:
Nr 2958/2020 z dn. 26.11.2020 r.
Szczegóły naboru wniosków określone zostały w regulaminie (patrz załączniki).
Obsługę administracyjną naboru prowadzi Oddział Sportu Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszelkie
informacje o naborze można uzyskać: pod numerem telefonu 61 626 68 46 (w godz. 7:30-15:30) lub wysyłając zapytanie na adres: adam.wysocki@umww.pl.

Pliki do pobrania:
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia listy rankingowej - 0.51 Mb
Wniosek - aktualizacja kosztorysu - 22368 Mb
Formularz – aktualizacja harmonogramu - 0.02 Mb
Informacja o terminie wyboru wykonawcy - 20251 Mb
Oświadczenie o wyborze wykonawcy - 20178 Mb
Oświadczenie o podatku VAT - 20556 Mb
Informacja o terminie uzyskania odpowiednich pozwoleń - 20800 Mb
Oświadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowę złożeniu zgłoszenia zamiaru budowy, pozwoleniu wodnoprawnym lub o braku konieczności
posiadania - 20600 Mb
Informacja o terminie podjęcia uchwały budżetowej - 20460 Mb
Oświadczenie o zabezpieczeniu własnych środków finansowych na realizację zadania - 20363 Mb
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektemterenem, który jest przedmiotem zadania - 21120 Mb
Wniosek o dofinansowanie zadania - 28083 Mb
Regulamin naboru wniosków - 601022 Mb
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2958/2020 - 601414 Mb
Pomoc finansowa JST - prezentacja - 2.32 Mb
Sprawozdanie JST – druk - 0.03 Mb
Wniosek o wypłatę dotacji - 0.02 Mb

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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