
                    

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

– Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna  

budynków użyteczności publicznej - spr  
 

Tytuł projektu: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Korzenna”  

Okres realizacji: 23.06.2017 r. - 31.03.2019 r. 

Beneficjent: Gmina Korzenna 

Całkowity koszt zadania: 1 722 940,11 zł 

Kwota dofinansowania: 842 854,36 zł (współfinansowanie UE ze środków EFRR: 842 854,36 zł,  

Wkład własny Gminy Korzenna: 880 085,75 zł  

 

Cele ogólne projektu: 

1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie w ramach obiektów 

edukacyjnych nowoczesnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. 

2. Promocja energooszczędnych, wysokosprawnych i ekologicznych systemów ciepłowniczych oraz 

zastosowania OZE; 

3. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Korzenna jako miejsca zamieszkania oraz inwestowania, dzięki 

poprawie jakości środowiska, jak również udostępnienie użytkownikom komfortowych obiektów 

edukacyjnych;  

4. Ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniami jak również innych komponentów środowiska: wód, 

gleby, czy biosfery; 

5. Wyrównywanie poziomów rozwoju pomiędzy różnymi obszarami województwa; 

6. Obniżenie kosztów społecznych zanieczyszczenia powietrza, poprzez zwiększenie ochrony 

zdrowia, dzięki czystszemu powietrzu; 

7. Zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną w wyniku modernizacji źródeł ciepła w 3 

budynkach użyteczności publicznej 

 

Cel bezpośredni projektu: 
Poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej Gminy Korzenna poprzez 

wykonanie modernizacji energetycznej tych budynków. W wyniku realizacji projektu i osiągnięcia 

celu bezpośredniego, osiągnięte zostaną także bezpośrednie cele szczegółowe: zmniejszenie zużycia 

energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej, ograniczenie niskiej emisji; wzrost 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii (biomasa, pompy ciepła c.w.u.) redukcja emisji 

zanieczyszczeń emitowanych w wyniku spalania paliw, poprawa stanu technicznego obiektów.  

 

Krótki opis zakresu rzeczowego projektu: 

• SP Jasienna obejmuje: modernizacje instalacji c.o., wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację 

instalacji c.w.u., wymianę okien, ocieplenie stropu na poddaszu, ociepleń ścian zewnętrznych, 

wykonanie instalacji odgromowej, remont schodów zewnętrznych i kominów, montaż nowych 

rynien i rur spustowych,  

• SP Miłkowa obejmuje: modernizację instalacji c.o., wymianę drzwi zewnętrznych, montaż 

nawiewników, ocieplenie stropu na poddaszu, modernizację instalacji c.w.u., ocieplenie ścian 

zewnętrznych, wykonanie instalacji odgromowej, remont schodów zewnętrznych i kominów, 

montaż nowych rynien i rur spustowych;  

• OW Bukowiec obejmuje: modernizację instalacji c.o., wymianę okien i drzwi zewnętrznych, 

montaż nawiewników, modernizację instalacji c.w.u., ocieplenie stropu na poddaszu wraz z jego 

wymianą, ocieplenie ścian zewnętrznych w tym fundamentów, wykonanie instalacji odgromowej, 

remont schodów zewnętrznych i kominów, montaż nowych rynien i rur spustowych  


