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OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu 
pn.„Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Choczewo 

poprzez instalację 
odnawialnych źródeł energii” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020  

Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii – Wsparcie Dotacyjne 
w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia 

 
Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.). 

Wszystkie niezbędne informacje o konkursie wraz z Regulaminem konkursu, stanowiącym 

załącznik do niniejszego ogłoszenia, umieszczone są na stronach internetowych Gminy 

Choczewo www.choczewo.com.pl , www.bip.choczewo.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Choczewie ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo. 

Celem szczegółowym projektu jest zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej. Cel osiągnięty zostanie 

poprzez budowę instalacji zwiększających wykorzystanie OZE w produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej, zapewniających większe bezpieczeństwo energetyczne gminy. 

Realizacja projektu przyczyniać się będzie także do ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności CO2. Wymiernym efektem ochrony 

środowiska będzie także poprawa czystości powietrza. 

Zasadniczym celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn.: "Poprawa 

efektywności energetycznej w Gminie Choczewo poprzez instalację odnawialnych źródeł 

energii", który zostanie złożony w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.1. 

Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne. 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu 

Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo w zaklejonych kopertach 

z dopiskiem: „Oferta na konkurs na wyłonienie partnera do Poddziałania 10.3.1. RPO WP 
na lata 2014-2020” do dnia 12 grudnia 2016 roku do godziny 11:00. Oferty złożone po 

upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. O skuteczności złożenia oferty decyduje data 

wpływu do siedziby Urzędu Gminy w Choczewie. 

Szczegółowe informacje otrzymać można pod nr tel.: 58 572 39 40 wew. 222 oraz kierując 

zapytania na adres mailowy: k.worotynska@choczewo.com.pl . 


