
 

1. NAZWA PROJEKTU: 

 „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE 

SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP II” 

 Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPOP.03.02.01-16-0001/19-

00 z dnia 06.04.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, 

Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. 

 2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 

27.05.2019 – 31.12.2020 r. 

 3. WARTOŚĆ PROJEKTU: 

Całkowita wartość projektu: 14 352 805,62 zł. 

Wydatki kwalifikowane: 13 142 429,40 zł. 

Dofinansowanie ze środków EFRR: 5 726 572,00 zł. 

 4. OPIS PROJEKTU: 

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim o charakterze zintegrowanym i realizowanym przez 14 

jednostek samorządu terytorialnego: Lider Projektu – Powiat Nyski, 13 Partnerów Projektu: Gmina 

Biała, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmina Łambinowice, 

Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Prudnik, Gmina Skoroszyce, Powiat 

Głubczycki, Powiat Prudnicki. 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje kompleksową termomodernizację 18 obiektów 

użyteczności publicznej, w tym zabytków i wynika bezpośrednio z przeprowadzonych audytów 

energetycznych. W zakresie optymalnych usprawnień w przedmiotowych audytach wskazano m.in. na 

konieczność podjęcia takich działań jak: wymiana źródeł ciepła, modernizacja instalacji c.w.u, 

modernizacja c.o., ocieplenie stropu, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie 

ścian przy gruncie, wymiana okien, wymiana drzwi, modernizacja systemu oświetlenia, montaż OZE 

(montaż 3 szt. kotłów na biomasę w ramach zakresu rzeczowego realizowanego przez Gminę Biała 

oraz montaż pompy ciepła - Gmina Głubczyce), wprowadzenie układu wentylacji mechanicznej 

nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Mając na uwadze 

powyższy zakres inwestycja zakłada również wzrost wykorzystania OZE            na obszarze 

Subregionu Południowego. Większość termomodernizowanych obiektów pełni funkcje społeczne. 

Poza robotami budowlanymi przewiduje się również prowadzenie nadzoru inwestorskiego, 

aktualizację dokumentacji oraz promocję projektu (zakup tablic informacyjno-pamiątkowych). Zakres 

rzeczowy projektu opisany został szerzej w  zaś stan techniczny obiektów w pkt. A.1 SWI. Inwestycja 

przyczyni się do znacznych oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery. Miejsce 

realizacji całej inwestycji obejmuje obszar Subregionu Południowego. Szerzej w pkt. 3.5 WoD. 

Produktami projektu będą: 



 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 18 szt. 

 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 4 szt., 

 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 24 430,8 m2, 

 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 12,00 szt. 

 Rezultatami projektu będą: 

 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 21 746,18 GJ/rok, 

 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 7 026 565,96 

kWh/rok 

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 424,87 tony równoważnika CO2 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 20 968,28 GJ/rok 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 33,07 MWh/rok 

 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 221,37 

MWht/rok. 

 ZAKRES PRAC REALIZOWANY PRZEZ GMINE GŁUBCZYCE: 

„Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 w Głubczycach”. 

Zakres prac jaki zostanie wykonany w ramach projektu obejmuje :  termomodernizację budynku 

przedszkola , wymianę instalacji i oświetlenia na LED, zmianę sposobu ogrzewania budynku z 

węglowego na ogrzewanie z   zastosowaniem energii odnawialnej (pompy ciepła) i kotła gazowego, 

wymiana instalacji c.o. wewnętrznej.  

 

 


