
 
 
 
Tytuł projektu: 
„Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej ” 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. 
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i 
mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. 
Umowa nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0BGC/20-00 z dnia 22.09.2021 r. 
 
Opis projektu: 
Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Górze Siewierskiej w której zakres wchodzi: modernizacja instalacji 
c.o. modernizacja systemu c.w.u. ocieplenie ścian zew. ocieplenie ścian 
fundamentowych, ocieplenie stropodachów, wym. okien i drzwi zew., wykonanie 
posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem, wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia 
ocieplanych powierzchni dachu, wymiana opraw oświetleniowych na typu LED. 
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano niski 
poziom efektywności energetycznej oraz wysoką emisyjność i energochłonność 
budynku. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują przede 
wszystkim zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną w obiekcie, co przełoży 
się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu 
użytkowników. Istotnym efektem będą korzyści środowiskowe uzyskane dzięki 
obniżonym poziomom emisji zanieczyszczeń. 
 
Cele projektu: 
Głównym celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym poprzez wzrost poziomu produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych, co przyczyni się do: 
-ograniczenia emisji zanieczyszczeń, 
-minimalizacji kosztów użytkowania i eksploatacji placówek dzięki racjonalnemu 
wykorzystaniu energii, 
-podniesienia standardu użytkowania budynku oraz obniżenie uciążliwości dla 
otoczenia, 
-rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym: podniesienia komfortu życia oraz 
zdrowia mieszkańców oraz wzrost ich świadomości ekologicz. na temat możliwości 
oszczędzania energii, co spowoduje poprawę wizerunku gminy i wzrost jej 
atrakcyjności inwestycyjnej. 



 
Okres realizacji projektu: 2022-01-01 - 2022-12-31 
 
Wartość całkowita 1 034 114,75 zł 
Koszty kwalifikowane 632 861,70 zł 
Dofinansowanie ogółem 537 932,44 zł 
Dofinansowanie UE 537 932,44 zł 
 
 


