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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku pokoszarowego w strefie
ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w
ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności
kulturalnej Gminy Świecie

W dniu 21 grudnia 2017 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na
realizację ww. zadania.
W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPKP.03.03.00IZ.00-04-013/16 działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w
ramach polityki terytorialnej ww. projekt został wybrany do dofinansowania.
W ramach projektu wykonano następujący zakres działań:
roboty budowlane,
instalacje sanitarne wewnętrzne,
instalacje sanitarne – przyłącza,
studium wykonalności

promocję projektu.
Celem strategicznym i bezpośrednim przedmiotowego projektu jest podniesienie
efektywności energetycznej budynku pokoszarowego położonego w gminie
Świecie, poprzez jego termomodernizację. Pozwoli to na ograniczenie emisji
szkodliwych gazów i pyłów występujących przy produkcji energii cieplnej oraz do
wzrostu efektywności energetycznej.
Projekt ma na celu poprawę komfortu cieplnego budynku użyteczności publicznej,
ograniczenie strat ciepła oraz ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez
termomodernizację obiektu użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie. Cel
projektu jest zgodny z celem szczegółowym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
dotyczącym zwiększonej efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Projekt polega na
termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej, tak więc wpisuje się w Oś
priorytetową 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,
w działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym.
W związku z realizacją projektu w 2017 r. osiągnięty został następujący wskaźnik
produktu:
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) – 1 szt.
W 2018 r. planuje się osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
[kWh/rok] (CI 32) 779 897, 800 kWh/rok
Szacowany roczny spadek emisji Gazów cieplarnianych [tony równoważnika
CO2] (CI 34) tony równoważnika CO2 – 202,450
Koszt całkowity zadania: 975 488,31 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 894 686,06 zł.
Dofinansowanie z EFRR wynosi 678 082,56 zł. – 75,79% kosztów
kwalifikowalnych.
Okres realizacji:
09.09.2016 r. do 30.11.2017 r.

ANEKS NR 1
„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
pokoszarowego w strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym
w ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy
Świecie”.
W dniu 28 września 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do
Umowy nr WP-II-B.433.3.32.2017 zawartej w dniu 21 grudnia 2017 r. na realizację
ww. zadania.
Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu.
Koszt całkowity Projektu wynosi 994 792,09 zł.
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 892 272,88 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 676
253,60 zł.
Wartość wkładu własnego wynosi 318 538,49 zł.
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