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Letter of Intent

List Intencyjny

Hereby we declare our interest and intention to
participate in the project CERuWa (Central Europe
Rural Wastewater) lub BaRuWa (Baltic Rural
Wastewater) aimed at promotion of small-scale
wastewater treatment in the rural and suburban
areas. The details of the project will be developed and
presented in the proposal.

Niniejszym deklarujemy zainteresowanie i chęć
udziału w projekcie CERuWa (Central Europe Rural
Wastewater) lub BaRuWa (Baltic Rural Wastewater),
którego celem jest promowanie
małych/przydomowych oczyszczalni ścieków na
obszarach wiejskich i podmiejskich. Szczegóły tego
projektu zostaną opracowane i przedstawione we
wniosku.

The proposal is to be submitted to the Central Europe
Programme, Baltic Sea Region Programme or other
relevant programmes available in 2016.
In case of a successful evaluation of the proposal, we
will participate in the following preparation and
negotiations, we will support necessary preparations
and updates, and we will participate in the project
activities according to the project description.

Wniosek ma zostać złożony do Central Europe
Programme, Baltic Sea Region Programme lub innych
odpowiednich programów dostępnych w 2016 roku.
W przypadku pomyślnej oceny wniosku, będziemy
uczestniczyć w dalszych przygotowaniach i
negocjacjach, będziemy wspierać niezbędne
przygotowania i aktualizacje, oraz będziemy
uczestniczyć w działaniach projektowych zgodnie z
opisem projektu.

We understand, that the Programme rules allow for
85% coverage of the costs. We will need to cover
remaining 15% as our own contribution.

Zdajemy sobie sprawę, że zasady Programu pozwalają
na pokrycie 85% kosztów. Będziemy musieli zapewnić
pozostałe 15% jako nasz wkład własny.

This letter is expresses only intention and at this stage
does not bind us with any financial declaration.

Niniejszy list jest tyko intencją i na tym etapie nie
pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.

[Signature/Podpis]

______________________

[Name of signatory/Imię I nazwisko podpisującego] ______________________
[Title & position of signatory/Tytuł podpisującego] ______________________
[Adress of organisation/Adres organizacji] ______________________
______________________
[Stamp of the organization/Pieczątka organizacji]

.

Podpisany List intencyjny proszę przesłać na adres POMInnO, PPNT, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia oraz zeskanowaną wersję na adres: baruwa@pominno.pl

