
13
 C

ZE
R

W
CA

  2
01

8 
   

9

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA PODKARPACIU

 

Wiele miast w naszym regionie boryka się z problemem zanieczyszczonego powietrza, a każdy pomysł na poprawę jakości tego, czym oddychamy jest dobry. 
Jednym z nich jest realizacja planów niskoemisyjnych wpisana w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 
i aktywnie wspierana przez fundusze unijne. 

Środki na poprawę jakości powietrza w regionie

Jednym z działań na rzecz poprawy jakości po-
wietrza jest termomodernizacja. Zabezpieczenie 
budynków przed utratą ciepła, modernizacja sieci 
ciepłowniczych, wymiana starych kotłów grzew-
czych czy nieszczelnych okien i drzwi pozwala na 
znaczne oszczędności energii oraz ograniczenie 
emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

Mariusz Mituś, przewodniczący zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Jarosławiu:

– Zdecydowaliśmy się sięgnąć po fundusze unij-
ne na termomodernizację oraz przebudowę 
budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Jarosławiu. 
Dzięki przeprowadzonym pracom udało się 
nam poprawić nie tylko warunki użytkowania 
i bezpieczeństwo budynku, ale przede wszyst-
kim jego efektywność energetyczną. Przestarzałe 
rozwiązania prowadziły do marnotrawstwa ener-
gii, generowały także znaczne koszty eksploatacji 
budynku. W ramach pozyskanych środków prze-
prowadziliśmy szereg prac budowlanych, któ-
re objęły m.in. docieplenie ścian zewnętrznych 
i stropodachu budynku czy montaż nowych 
okien i drzwi. Udało się także zamontować in-

stalację fotowoltaiczną, z której energię wyko-
rzystujemy na własne potrzeby. Wymiana źródeł 
światła spowodowała zmniejszenie zużycia ener-
gii elektrycznej. Dzięki temu możemy wygenero-
wać znaczne oszczędności. Budynek prezentuje 
się znakomicie, zwiększyła się jego wydajność 
energetyczna, a my mamy świadomość, że robi-
my coś dobrego również dla środowiska.

Inwestycja została sfinansowana ze środków pocho-
dzących z RPO WP oraz Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

Prace termomodernizacyjne zostały przeprowa-
dzone również w Pałacu Lubomirskich, siedzibie 
przeworskiego muzeum. 

Tomasz Syk, dyrektor Muzeum w Przeworsku:

– Wiele mówi się w ostatnich latach o ochro-
nie środowiska naturalnego. Jako instytucja 
kultury staramy się mieć swój wkład również 
w tej kwestii. Pozyskane z RPO WP środki nam 
w tym pomogły. W ramach przeprowadzonych 
prac termomodernizacyjnych przebudowano ko-
tłownię oraz całą sieć centralnego ogrzewania 
i instalacji elektrycznej. Wykonano komplekso-
wą  izolację ścian fundamentowych, docieplono 
i naprawiono dach budynku, renowacji poddano 
zabytkową stolarkę okienną. Dzięki zastosowa-
nym ekologicznym rozwiązaniom udało nam się 
zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery 
przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednie-
go komfortu cieplnego. Ale to nie wszystko. Pra-
gniemy iść z duchem czasu, dlatego zdecydowa-
liśmy się na wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii – w ramach pozyskanego dofinansowa-
nia na terenie dawnych ogrodów przeworskich 
zbudowaliśmy farmę fotowoltaiczną. To dobre 
rozwiązanie – zarówno pod względem ekolo-
gicznym, jak i ekonomicznym, bo pokrywa ok. 
50 proc. zapotrzebowania budynku na energię 
elektryczną. Dzięki funduszom europejskim ter-
momodernizowany budynek zachował swój za-
bytkowy charakter, a przestrzeń stała się jeszcze 
bardziej przyjazna. Zarówno dla pracowników 
muzeum, jak i odwiedzających nas miłośników 
kultury i sztuki.

Inwestycja jest finansowana ze środków RPO WP 
w ramach Osi Priorytetowej 3 Czysta Energia Działa-
nie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków oraz 

Powiatu Przeworskiego.

Oni dbają o zieloną przyszłość

Co Ty możesz zrobić?
Już w II półroczu ruszą nabory dla działań 

3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 
oraz 3.3.2 Redukcja emisji związanych m.in. 
z wymianą urządzeń ciepłowniczych na paliwa 
stałe na ekologiczne kotły c.o. opalane bioma-
są i na ekogroszek. Inwestycje będą realizowane 
przez samorządy w formie projektów paraso-
lowych. To oznacza, że beneficjentem korzyści 
może być każdy z nas, mieszkańców regionu. 
Wiele startujących w projekcie gmin organizuje 
spotkania, na których omawiane są zagadnie-
nia związane z  rekrutacją do projektu, rozmaite 
kwestie techniczne, tj. rodzaje dostępnych urzą-
dzeń i instalacji. Uczestnictwo w nich to także 
doskonała okazja, aby rozwiać wszelkie wątpli-
wości natury ekonomicznej. Jesteś zainteresowa-
ny? Udaj się do urzędu gminy, aby dowiedzieć 
się, czy startuje w projekcie. Informacji szukaj 
również na stronie internetowej swojego UG.

Już w II półroczu ruszą nabory dla działań 


