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W celu zorganizowania wystawki promującej odnawialne źródła 

energii Gmina Budziszewice informuje o możliwości wzięcia 

udziału przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się 

wdrażaniem odnawialnych źródeł energii do wzięcia udziału w 

w/w wystawce. 

Wystawka zostanie zorganizowana 

przy Urzędzie Gminy w Budzisze

Ekologiczny Dzień Dziecka w Gminie Budziszewice'' 

współfinansowanego w ramach „małych projektów” tj. operacji, 

które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Zgłoszenia przyjmowane b

Budziszewicach ul. J. Ch. Paska 66, 97 

numerem telefonu 44 710 23 89 do dnia 29.05.2014r. 

 

 

 

Sporządziła: Aneta Antkowicz
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 Dziecka w Gminie Budziszewice ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W celu zorganizowania wystawki promującej odnawialne źródła 

energii Gmina Budziszewice informuje o możliwości wzięcia 

udziału przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się 

iem odnawialnych źródeł energii do wzięcia udziału w 

ystawka zostanie zorganizowana w dniu 01.06.2014r  na placu 

przy Urzędzie Gminy w Budziszewicach w ramach projektu pt. ,, 

eń Dziecka w Gminie Budziszewice'' 

nsowanego w ramach „małych projektów” tj. operacji, 

które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Zgłoszenia przyjmowane będą  w sekretariacie Urzędu Gminy w 

Budziszewicach ul. J. Ch. Paska 66, 97 - 212 Budziszewice lub  pod 

numerem telefonu 44 710 23 89 do dnia 29.05.2014r. 
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