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Projekt pn.:
„Kompleksowa termomodernizacja budynku „HALKI” przy ul. Stalmacha 12 w Lubli?cu”
Warto?? ca?kowita projektu: 1.038.539,49 z?
Warto?? wydatków kwalifikowanych: 478.667,83 z?
Warto?? dofinansowania: 406.867,65 z? (85% kosztów kwalifikowanych)
Dofinansowanie z Funduszu Spójno?ci

Umowa dofinansowania z WFO?iGW w Katowicach zosta?a podpisana 21 lutego 2022 r.

Termin zako?czenia projektu: 30 wrzesie? 2023 r.

Projekt pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku „HALKI” przy ul. Stalmacha 12 w
Lubli?cu”, nr POIS.01.07.01-00-0018/21” jest realizowany w ramach poddzia?ania
POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywno?ci energetycznej w budynkach mieszkalnych w
województwie ?l?skim, dzia?anie POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na
terenie województwa ?l?skiego, o? priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjno?ci
gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 – 2020

Przedsi?wzi?cie polega na termomodernizacji wraz z przebudow? wewn?trznych instalacji wod.kan., c.o. oraz elektrycznej, co wp?ynie na obni?enie aktualnej ilo?ci zu?ywanej energii cieplnej
i elektrycznej budynku. Budynek w cz??ci zasadniczej jest obiektem mieszkalnym z 7 lokalami
mieszkalnymi zlokalizowanymi na dwóch kondygnacjach. Pozosta?a cz??? budynku to
pomieszczenia wynajmowane na cele kulturalno-o?wiatowe dzia?alno?ci stowarzyszenia
Zespo?u Pie?ni i Ta?ca HALKA – powierzchni? wynajmowan? wy??czono z kosztów
kwalifikowalnych.
Planowany zakres prac:
- docieplenie ?cian zewn?trznych (od zewn?trz i od wewn?trz),
- docieplenie stropodachu i stropu,
- wymiana starych okien i drzwi
- demonta? indywidualnych ?róde? ogrzewania
- modernizacja i przebudowa instalacji c.o.
- modernizacja instalacji c.w.u. wraz z instalacj? wody zimnej
- modernizacja o?wietlenia wewn?trznego (?ród?a i oprawy wraz z instalacj? elektryczn?).
W zakres inwestycji wchodz? te? niezb?dne prace towarzysz?ce i oko?obudowlane.

Planowany efekt:
Liczba gospodarstw domowych z lepsz? klas? zu?ycia energii – 7 szt.
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
Powierzchnia u?ytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 793,59 m2
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 60,86 tony równowa?nika
CO2/rok
5. Zmniejszenie zu?ycia energii ko?cowej - 672,91 GJ/rok
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ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarz?dzaj?ca Programem Infrastruktura i ?rodowisko, przywi?zuje szczególn? wag?
do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.
Przekazywane sygna?y o nieprawid?owo?ciach pozwol? na wprowadzenie odpowiednich
?rodków zaradczych oraz przyczyni? si? do zapewnienia najwy?szych standardów realizacji
projektów.
W celu zg?oszenia nieprawid?owo?ci nale?y:
skorzysta? z formularza
lub wys?a? wiadomo?? na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
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