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CIDADE DE BARNSTABLE
AVISO DE DISPONIBILIDADE DO FUNDO (NOFA)
PROGRAMA DE SUBVENÇÃO DE BLOQUEIO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (CDBG)
HYANNIS, MA - O Departamento de Gerenciamento de Crescimento da Cidade de Barnstable (GMD)
está aceitando pedidos para o ano do programa de Subsídio de Desenvolvimento de Desenvolvimento
Comunitário (CDBG) de 2017 (estimado em 1 de julho de 2017 a 30 de junho de 2018). CDBG é um
programa com financiamento federal do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos
EUA (HUD) para fornecer habitação a preços acessíveis, oportunidades econômicas e um ambiente de
vida adequado para residentes de renda baixa e moderada.
Os projetos devem abordar pelo menos uma das metas do Plano Consolidado Quinquenal 2015-2019:
criação ou preservação de unidades habitacionais acessíveis ou oportunidades econômicas; Melhorias a
instalações públicas, infra-estruturas ou outras melhorias públicas; Ou prestação de serviços a
populações de baixa renda e necessidades especiais, incluindo mas não se limitando a pessoas semteto. Projetos propostos que abordam os objetivos da Área de Estratégia de Revitalização da Vizinhança
do Bairro de Downtown Hyannis (NRSA) definidos no plano consolidado podem ser privilegiados.
O financiamento total disponível estimado é de US $ 274.347, além de quaisquer transferências de
fundos e receitas do programa. Esta estimativa é baseada nos níveis de financiamento do ano passado e
será ajustada quando os montantes finais forem conhecidos. O valor estimado disponível para atividades
de Serviço Público é de aproximadamente US $ 48.000.
Para ser considerado, as Cartas de Interesse devem ser recebidas no Departamento de Gerenciamento
de Crescimento até às 16h de 23 de março de 2017. Siga as instruções de Carta de Interesse no site da
Cidade www.townofbarnstable.us/CDBG e consulte o Guia de Aplicações do CDBG para obter mais
informações. Detalhes sobre o processo e os requisitos de elegibilidade.
Os candidatos são encorajados a enviar por e-mail: kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us com
"CDBG LOI" na linha de assunto ou enviados pelo correio ou entregues ao contato abaixo.
Contato: Kathleen Girouard, Coordenadora do CDBG
Telefone: 508-862-4702, TDD # 508-790-9801
E-mail: kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us
Departamento de Gestão do Crescimento
367 Main Street, 3rd Floor
Hyannis, MA 02601
Segunda-feira, das 8h30 às 16h30
Esta localização é acessível para deficientes. Intérpretes disponíveis mediante solicitação prévia.

200 Main Street, Hyannis, MA 02601 (o) 508-862-4786 (f) 508-862-4784
367 Main Street, Hyannis, MA 02601 (o) 508-862-4678 (f) 508-862-4782
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