Załącznik nr 2 do „Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi”

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO FUNDUSZU
WNIOSEK W SPRAWIE
UDZIELENIA POŻYCZKI,
POŻYCZKI POMOSTOWEJ

TRYB
PRZYJMOWANIA
DOKUMENTÓW

KOŃCOWY
TERMIN
SKŁADANIA
DOKUMENTÓW

UWAGI

cały rok

Nierozpatrzone w danym roku
kalendarzowym wnioski kierowane
są do rozpatrzenia na rok następny.

ciągły
ciągły

UDZIELENIA DOTACJI
konkursowy

Zgodnie z zapisami właściwego regulaminu konkursu.


UDZIELENIA DOTACJI NA M.IN. USUWANIE
SKUTKÓW DZIAŁANIA ŻYWIOŁÓW

ciągły


(wskazanych w § 14 pkt 1 lit. b, c i d Zasad)

UDZIELENIA DOFINANSOWANIA W RAMACH
PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

W sytuacji wskazanej w § 14 pkt 1:
lit. c i d Zasad – do 6 miesięcy od dnia wystąpienia
klęski żywiołowej lub zdarzeń, o których mowa
w lit. b;
lit. b Zasad – do 12 miesięcy od dnia wystąpienia
klęski żywiołowej lub zdarzeń, o których mowa
w lit. b.

Zgodnie z zapisami właściwego programu priorytetowego.

UDZIELENIA DOPŁATY DO
OPROCENTOWANIA KREDYTU BANKOWEGO

ciągły

do 30 września

UDZIELENIA CZĘŚCIOWEJ SPŁATY KAPITAŁU
KREDYTU BANKOWEGO

ciągły

do 30 września

UDZIELENIA PROMESY NA DOPŁATĘ DO
OPROCENTOWANIA KREDYTU BANKOWEGO
(dla zadań finansowanych ze środków
zagranicznych lub w przypadku konieczności
wyboru banku w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych)

ciągły

do 30 września

PRZEKAZANIA ŚRODKÓW DLA
PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA KOLEJNY ROK (wniosek na potrzeby

Wnioski należy składać w banku,
z którym Fundusz podpisał umowę
o współpracy, banki przekazują
wnioski do Funduszu
do 31 października.
Nierozpatrzone w danym roku
kalendarzowym wnioski po
uzgodnieniu
z bankiem/Beneficjentem
kierowane są do rozpatrzenia
na rok następny.
Wnioski należy składać w banku,
z którym Fundusz podpisał umowę
o współpracy, banki przekazują
wnioski do Funduszu
do 31 października.

Wnioski należy składać w Biurze
Funduszu.

Do ostatniego dnia lutego roku poprzedzającego planowany rok zawarcia
umowy.

ustalenia rezerwy celowej)

PRZEKAZANIA ŚRODKÓW DLA
PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA BIEŻĄCY ROK
CZĘŚCIOWEGO UMORZENIA POŻYCZKI

Dla zadań znajdujących się
na uzgodnionej z właściwym
do 30 kwietnia
dysponentem liście zadań
zakwalifikowanych
do dofinansowania.
Nie później niż na 45 dni kalendarzowych przed datą
ciągły
spłaty pierwszej raty podlegającej umorzeniu.

