
Konferencja podsumowująca  realizację projektu Konferencja podsumowująca  realizację projektu Konferencja podsumowująca  realizację projektu Konferencja podsumowująca  realizację projektu 
„Ograniczanie niskiej emisji  w budynkach „Ograniczanie niskiej emisji  w budynkach „Ograniczanie niskiej emisji  w budynkach „Ograniczanie niskiej emisji  w budynkach 

użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”

Rybnik , 7 listopada 2012 rokuRybnik , 7 listopada 2012 rokuRybnik , 7 listopada 2012 rokuRybnik , 7 listopada 2012 roku



Plan prezentacji:Plan prezentacji:Plan prezentacji:Plan prezentacji:

� Beneficjenci ProjektuBeneficjenci ProjektuBeneficjenci ProjektuBeneficjenci Projektu

� Nazwa projektuNazwa projektuNazwa projektuNazwa projektu

� Cel projektuCel projektuCel projektuCel projektu

� Wartość ProjektuWartość ProjektuWartość ProjektuWartość Projektu� Wartość ProjektuWartość ProjektuWartość ProjektuWartość Projektu

� Zakres rzeczowy realizacji projektuZakres rzeczowy realizacji projektuZakres rzeczowy realizacji projektuZakres rzeczowy realizacji projektu

� Osiągnięte wskaźnikiOsiągnięte wskaźnikiOsiągnięte wskaźnikiOsiągnięte wskaźniki

� Zakres prac w poszczególnych budynkachZakres prac w poszczególnych budynkachZakres prac w poszczególnych budynkachZakres prac w poszczególnych budynkach



Beneficjenci Projektu:Beneficjenci Projektu:Beneficjenci Projektu:Beneficjenci Projektu:

Lider: Powiat RybnickiLider: Powiat RybnickiLider: Powiat RybnickiLider: Powiat Rybnicki

Partnerzy:Partnerzy:Partnerzy:Partnerzy:Partnerzy:Partnerzy:Partnerzy:Partnerzy:

Gmina i Miasto CzerwionkaGmina i Miasto CzerwionkaGmina i Miasto CzerwionkaGmina i Miasto Czerwionka----LeszczynyLeszczynyLeszczynyLeszczyny

Gmina GaszowiceGmina GaszowiceGmina GaszowiceGmina Gaszowice

Gmina LyskiGmina LyskiGmina LyskiGmina Lyski



PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKT
„Ograniczanie„Ograniczanie„Ograniczanie„Ograniczanie niskiejniskiejniskiejniskiej emisjiemisjiemisjiemisji wwww budynkachbudynkachbudynkachbudynkach użytecznościużytecznościużytecznościużyteczności publicznejpublicznejpublicznejpublicznej
wwww PowieciePowieciePowieciePowiecie Rybnickim”Rybnickim”Rybnickim”Rybnickim” zrealizowanozrealizowanozrealizowanozrealizowano wwww ramachramachramachramach PriorytetuPriorytetuPriorytetuPriorytetu
VVVV „Środowisko”,„Środowisko”,„Środowisko”,„Środowisko”, DziałaniaDziałaniaDziałaniaDziałania 5555....3333 „Czyste„Czyste„Czyste„Czyste powietrzepowietrzepowietrzepowietrze iiii odnawialneodnawialneodnawialneodnawialne źródłaźródłaźródłaźródłaVVVV „Środowisko”,„Środowisko”,„Środowisko”,„Środowisko”, DziałaniaDziałaniaDziałaniaDziałania 5555....3333 „Czyste„Czyste„Czyste„Czyste powietrzepowietrzepowietrzepowietrze iiii odnawialneodnawialneodnawialneodnawialne źródłaźródłaźródłaźródła
energii”energii”energii”energii” RegionalnegoRegionalnegoRegionalnegoRegionalnego ProgramuProgramuProgramuProgramu OperacyjnegoOperacyjnegoOperacyjnegoOperacyjnego WojewództwaWojewództwaWojewództwaWojewództwa
ŚląskiegoŚląskiegoŚląskiegoŚląskiego nananana latalatalatalata 2007200720072007----2013201320132013 współfinansowanegowspółfinansowanegowspółfinansowanegowspółfinansowanego zezezeze środkówśrodkówśrodkówśrodków UniiUniiUniiUnii
EuropejskiejEuropejskiejEuropejskiejEuropejskiej wwww ramachramachramachramach EuropejskiegoEuropejskiegoEuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszuFunduszuFunduszu RozwojuRozwojuRozwojuRozwoju
RegionalnegoRegionalnegoRegionalnegoRegionalnego wwww procedurzeprocedurzeprocedurzeprocedurze ProgramuProgramuProgramuProgramu RozwojuRozwojuRozwojuRozwoju SubregionuSubregionuSubregionuSubregionu
ZachodniegoZachodniegoZachodniegoZachodniego....



Cel ProjektuCel ProjektuCel ProjektuCel Projektu

GłównymGłównymGłównymGłównym celemcelemcelemcelem projektuprojektuprojektuprojektu byłabyłabyłabyła poprawapoprawapoprawapoprawa jakościjakościjakościjakości powietrzapowietrzapowietrzapowietrza wwww PowieciePowieciePowieciePowiecieGłównymGłównymGłównymGłównym celemcelemcelemcelem projektuprojektuprojektuprojektu byłabyłabyłabyła poprawapoprawapoprawapoprawa jakościjakościjakościjakości powietrzapowietrzapowietrzapowietrza wwww PowieciePowieciePowieciePowiecie
RybnickimRybnickimRybnickimRybnickim poprzezpoprzezpoprzezpoprzez zmniejszeniezmniejszeniezmniejszeniezmniejszenie emisjiemisjiemisjiemisji iiii koncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracji zanieczyszczeńzanieczyszczeńzanieczyszczeńzanieczyszczeń
przyprzyprzyprzy pomocypomocypomocypomocy podwyższeniapodwyższeniapodwyższeniapodwyższenia sprawnościsprawnościsprawnościsprawności ogrzewaniaogrzewaniaogrzewaniaogrzewania obiektówobiektówobiektówobiektów orazorazorazoraz
zmniejszeniezmniejszeniezmniejszeniezmniejszenie stratstratstratstrat ciepłaciepłaciepłaciepła wwww budynkachbudynkachbudynkachbudynkach



Wartość projektu:Wartość projektu:Wartość projektu:Wartość projektu:

6.234.701,01 zł6.234.701,01 zł6.234.701,01 zł6.234.701,01 zł

Wartość  dofinansowania:Wartość  dofinansowania:Wartość  dofinansowania:Wartość  dofinansowania:Wartość  dofinansowania:Wartość  dofinansowania:Wartość  dofinansowania:Wartość  dofinansowania:

5.198.049,59 zł5.198.049,59 zł5.198.049,59 zł5.198.049,59 zł



Zakres rzeczowy realizacji projektuZakres rzeczowy realizacji projektuZakres rzeczowy realizacji projektuZakres rzeczowy realizacji projektu
W ramach projektu termomodernizacji poddano następujące obiekty:W ramach projektu termomodernizacji poddano następujące obiekty:W ramach projektu termomodernizacji poddano następujące obiekty:W ramach projektu termomodernizacji poddano następujące obiekty:

• Zespół Szkół nr 5 w Bełku;Zespół Szkół nr 5 w Bełku;Zespół Szkół nr 5 w Bełku;Zespół Szkół nr 5 w Bełku;

• Przedszkole w Czernicy;Przedszkole w Czernicy;Przedszkole w Czernicy;Przedszkole w Czernicy;• Przedszkole w Czernicy;Przedszkole w Czernicy;Przedszkole w Czernicy;Przedszkole w Czernicy;

• Zespół Szkół Specjalnych w CzerwionceZespół Szkół Specjalnych w CzerwionceZespół Szkół Specjalnych w CzerwionceZespół Szkół Specjalnych w Czerwionce----Leszczynach;Leszczynach;Leszczynach;Leszczynach;

• Zespół Szkół w CzerwionceZespół Szkół w CzerwionceZespół Szkół w CzerwionceZespół Szkół w Czerwionce----Leszczynach;Leszczynach;Leszczynach;Leszczynach;

• Dom Pomocy Społecznej w LyskachDom Pomocy Społecznej w LyskachDom Pomocy Społecznej w LyskachDom Pomocy Społecznej w Lyskach

• Zespół SzkolnoZespół SzkolnoZespół SzkolnoZespół Szkolno----Przedszkolny i Gimnazjum  w Lyskach;Przedszkolny i Gimnazjum  w Lyskach;Przedszkolny i Gimnazjum  w Lyskach;Przedszkolny i Gimnazjum  w Lyskach;

• Szkoła Podstawowa w SzczerbicachSzkoła Podstawowa w SzczerbicachSzkoła Podstawowa w SzczerbicachSzkoła Podstawowa w Szczerbicach



Osiągnięte wskaźniki produktuOsiągnięte wskaźniki produktuOsiągnięte wskaźniki produktuOsiągnięte wskaźniki produktu
•Liczba wymienionych źródeł ciepła: 7•Liczba wymienionych źródeł ciepła: 7•Liczba wymienionych źródeł ciepła: 7•Liczba wymienionych źródeł ciepła: 7

•Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji:48.984 m3•Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji:48.984 m3•Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji:48.984 m3•Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji:48.984 m3

•Moc nowego systemu grzewczego:1,22777 MW•Moc nowego systemu grzewczego:1,22777 MW•Moc nowego systemu grzewczego:1,22777 MW•Moc nowego systemu grzewczego:1,22777 MW

•Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy •Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy •Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy •Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy 
wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: 20wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: 20wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: 20wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: 20



Zakres prac Zakres prac Zakres prac Zakres prac 

w poszczególnych budynkachw poszczególnych budynkachw poszczególnych budynkachw poszczególnych budynkachw poszczególnych budynkachw poszczególnych budynkachw poszczególnych budynkachw poszczególnych budynkach



Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 5 
w Bełkuw Bełkuw Bełkuw Bełkuw Bełkuw Bełkuw Bełkuw Bełku

ocieplenieocieplenieocieplenieocieplenie ścianścianścianścian zewnętrznychzewnętrznychzewnętrznychzewnętrznych orazorazorazoraz stropustropustropustropu
nadnadnadnad piwnicą,piwnicą,piwnicą,piwnicą, ocieplenieocieplenieocieplenieocieplenie dachudachudachudachu płytamipłytamipłytamipłytami zezezeze
styropapystyropapystyropapystyropapy wrazwrazwrazwraz zzzz pokryciempokryciempokryciempokryciem papąpapąpapąpapą
termozgrzewalną,termozgrzewalną,termozgrzewalną,termozgrzewalną, wymianawymianawymianawymiana obróbekobróbekobróbekobróbek
blacharskichblacharskichblacharskichblacharskich iiii rynien,rynien,rynien,rynien, wymianawymianawymianawymiana stolarkistolarkistolarkistolarkiblacharskichblacharskichblacharskichblacharskich iiii rynien,rynien,rynien,rynien, wymianawymianawymianawymiana stolarkistolarkistolarkistolarki
okiennejokiennejokiennejokiennej iiii drzwiowej,drzwiowej,drzwiowej,drzwiowej, dociepleniedociepleniedociepleniedocieplenie płytamipłytamipłytamipłytami zezezeze
styropianustyropianustyropianustyropianu utwardzonegoutwardzonegoutwardzonegoutwardzonego zzzz wykonaniemwykonaniemwykonaniemwykonaniem
izolacjiizolacjiizolacjiizolacji przeciwwilgociowejprzeciwwilgociowejprzeciwwilgociowejprzeciwwilgociowej powierzchniowejpowierzchniowejpowierzchniowejpowierzchniowej
ścianyścianyścianyściany piwnicpiwnicpiwnicpiwnic iiii fundamentowe,fundamentowe,fundamentowe,fundamentowe, uzupełnienieuzupełnienieuzupełnienieuzupełnienie iiii
naprawanaprawanaprawanaprawa instalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacji odgromowej,odgromowej,odgromowej,odgromowej, wymianawymianawymianawymiana
wewnętrznejwewnętrznejwewnętrznejwewnętrznej instalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacji cccc....oooo.... wrazwrazwrazwraz
zzzz wymianąwymianąwymianąwymianą kotłakotłakotłakotła iiii grzejnikówgrzejnikówgrzejnikówgrzejników



Przedszkole w CzernicyPrzedszkole w CzernicyPrzedszkole w CzernicyPrzedszkole w CzernicyPrzedszkole w CzernicyPrzedszkole w CzernicyPrzedszkole w CzernicyPrzedszkole w Czernicy

wymianawymianawymianawymiana instalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacji cccc....oooo....
iiii kotła,kotła,kotła,kotła, dociepleniedociepleniedociepleniedocieplenie dachu,dachu,dachu,dachu,
dociepleniedociepleniedociepleniedocieplenie iiii elewacjaelewacjaelewacjaelewacja
budynkubudynkubudynkubudynku AAAAbudynkubudynkubudynkubudynku AAAA

gg



Zespół Szkół Specjalnych w Zespół Szkół Specjalnych w Zespół Szkół Specjalnych w Zespół Szkół Specjalnych w Zespół Szkół Specjalnych w Zespół Szkół Specjalnych w Zespół Szkół Specjalnych w Zespół Szkół Specjalnych w 
CzerwionceCzerwionceCzerwionceCzerwionceCzerwionceCzerwionceCzerwionceCzerwionce--------LeszczynachLeszczynachLeszczynachLeszczynachLeszczynachLeszczynachLeszczynachLeszczynach

dociepleniedociepleniedociepleniedocieplenie elewacjielewacjielewacjielewacji
iiii stropodachu,stropodachu,stropodachu,stropodachu, robotyrobotyrobotyroboty
wwww zakresiezakresiezakresiezakresie instalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacji
odgromowychodgromowychodgromowychodgromowych orazorazorazorazodgromowychodgromowychodgromowychodgromowych orazorazorazoraz
instalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacji centralnegocentralnegocentralnegocentralnego
ogrzewaniaogrzewaniaogrzewaniaogrzewania

gg



Zespół Szkół Zespół Szkół Zespół Szkół Zespół Szkół Zespół Szkół Zespół Szkół Zespół Szkół Zespół Szkół 
w Czerwioncew Czerwioncew Czerwioncew Czerwioncew Czerwioncew Czerwioncew Czerwioncew Czerwionce--------LeszczynachLeszczynachLeszczynachLeszczynachLeszczynachLeszczynachLeszczynachLeszczynach

dociepleniadociepleniadociepleniadocieplenia przegródprzegródprzegródprzegród
wwww budynkubudynkubudynkubudynku głównym,głównym,głównym,głównym,
remontremontremontremont wymiennikawymiennikawymiennikawymiennika
iiii instalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacji cccc....oooo....,,,,iiii instalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacji cccc....oooo....,,,,
termomodernizacjatermomodernizacjatermomodernizacjatermomodernizacja
budynkówbudynkówbudynkówbudynków warsztatówwarsztatówwarsztatówwarsztatów

gg



Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej 
w Lyskachw Lyskachw Lyskachw Lyskachw Lyskachw Lyskachw Lyskachw Lyskach

dociepleniedociepleniedociepleniedocieplenie stropu,stropu,stropu,stropu,
montażmontażmontażmontaż kolektorówkolektorówkolektorówkolektorów
słonecznychsłonecznychsłonecznychsłonecznych

gg



Zespół SzkolnoZespół SzkolnoZespół SzkolnoZespół SzkolnoZespół SzkolnoZespół SzkolnoZespół SzkolnoZespół Szkolno--------Przedszkolny Przedszkolny Przedszkolny Przedszkolny Przedszkolny Przedszkolny Przedszkolny Przedszkolny 
i Gimnazjum w Lyskachi Gimnazjum w Lyskachi Gimnazjum w Lyskachi Gimnazjum w Lyskachi Gimnazjum w Lyskachi Gimnazjum w Lyskachi Gimnazjum w Lyskachi Gimnazjum w Lyskach

wymiana stolarki, demontaż wymiana stolarki, demontaż wymiana stolarki, demontaż wymiana stolarki, demontaż 
starej i montaż nowej starej i montaż nowej starej i montaż nowej starej i montaż nowej 
instalacji odgromowej, instalacji odgromowej, instalacji odgromowej, instalacji odgromowej, 
docieplenie stropodachu, ścian docieplenie stropodachu, ścian docieplenie stropodachu, ścian docieplenie stropodachu, ścian 
zewnętrznych i piwnicznych, zewnętrznych i piwnicznych, zewnętrznych i piwnicznych, zewnętrznych i piwnicznych, zewnętrznych i piwnicznych, zewnętrznych i piwnicznych, zewnętrznych i piwnicznych, zewnętrznych i piwnicznych, 
wymiana konstrukcji dachowej wymiana konstrukcji dachowej wymiana konstrukcji dachowej wymiana konstrukcji dachowej 
sali gimnastycznej, wykonanie sali gimnastycznej, wykonanie sali gimnastycznej, wykonanie sali gimnastycznej, wykonanie 
przewodów wentylacyjnych w przewodów wentylacyjnych w przewodów wentylacyjnych w przewodów wentylacyjnych w 
pomieszczeniach sal pomieszczeniach sal pomieszczeniach sal pomieszczeniach sal 
lekcyjnych, wymiana kotłów, lekcyjnych, wymiana kotłów, lekcyjnych, wymiana kotłów, lekcyjnych, wymiana kotłów, 
sieci ciepłowniczej i instalacji sieci ciepłowniczej i instalacji sieci ciepłowniczej i instalacji sieci ciepłowniczej i instalacji 
c.o.c.o.c.o.c.o.

gg



Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa 
w Szczerbicachw Szczerbicachw Szczerbicachw Szczerbicachw Szczerbicachw Szczerbicachw Szczerbicachw Szczerbicach

docieplenie i elewacje docieplenie i elewacje docieplenie i elewacje docieplenie i elewacje 
budynku szkoły, budynku szkoły, budynku szkoły, budynku szkoły, 
docieplenie dachu docieplenie dachu docieplenie dachu docieplenie dachu 
i poddasza, i poddasza, i poddasza, i poddasza, i poddasza, i poddasza, i poddasza, i poddasza, 

wymiana kotła wymiana kotła wymiana kotła wymiana kotła 
i instalacji c.o.i instalacji c.o.i instalacji c.o.i instalacji c.o.

gg



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007Województwa Śląskiego na lata 2007Województwa Śląskiego na lata 2007Województwa Śląskiego na lata 2007----2013” 2013” 2013” 2013” 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –––– realna odpowiedź na realna odpowiedź na realna odpowiedź na realna odpowiedź na "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –––– realna odpowiedź na realna odpowiedź na realna odpowiedź na realna odpowiedź na 
realne potrzeby” realne potrzeby” realne potrzeby” realne potrzeby” 

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa „Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa „Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa „Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007Śląskiego na lata 2007Śląskiego na lata 2007Śląskiego na lata 2007----2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl” 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl” 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl” 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl” 

gg



Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!

gg


