
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła
  na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”

 
 

w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna 
Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.3 ZIT AJ „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ 
Typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt

grantowy.
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Element obowiązkowy: modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła: na
podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub
instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły
gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły
węglowe i olejowe).
 
Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.
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I Typy projektów - w ramach Projektu grantowego, granty można otrzymać na:



wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego
pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana
wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową;
dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne,
piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE – mikroinstalacja (w rozumieniu
ustawy o odnawialnych źródłach energii) o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu
(można również wykorzystać już istniejącą instalację); nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z
sieci elektrycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich);
wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki
temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe,
gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez
dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania;

Elementy dodatkowe możliwe do sfinansowania pod warunkiem wymiany wysokoemisyjnego źródła
ciepła:
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inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej
lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki) – w przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np.
fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje (w rozumieniu ustawy o odnawialnych
źródłach energii), których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w
budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i
uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu; dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do
sieci energetycznej okresowych nadwyżek; w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego można uwzględnić
dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji; 

 

INSTALACE OZE są fakultatywne.
 
Średnia wartość grantu na dom jednorodzinny / mieszkanie nie może przekroczyć 35.000 zł.
W budynkach jenorodzinnych / mieszkaniach ogrzewanych źródłami zbiorczymi projekt oceniany będzie wyłącznie 
w oparciu o kryterium "Zasadność i adekwatność wydatków"
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    WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:
- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 200 szt.
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 71 szt. 
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 31 szt. 
- szacowany roczny spadek emisjii gazów cieplarnianych  2.141,23 (tony równoważnika CO2)
- roczny spadek emisjii PM10 48,6 (tony)
- roczny spadek emisji PM2,5 13,62 (tony).
 
Powyższe wskaźniki zostały przygotowane w oparciu o przesłane deklaracje mieszkańców poszczególnych gmin 
i miasta Jelenia G. 
KARR nie otrzymał żadnych sugestii w zakresie przedmiotowego konkursu. 
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 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU



NABÓR OGŁOSZONY W TRYBIE OTWARTYM. 
 -  ogłoszenie o naborze zostało opublikowane w Gazecie Wrocławskiej oraz na stronie projektu www.karr.pl  
 
 -  zgodnie z wytycznymi konkursowymi Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, KARR S.A. miał obowiązek  
 dokonać wyboru Grantobiorców w drodze otwartego naboru z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego
traktowania.  (Regulamin konkursu) 
Zasada ta odnosiła się do potencjalnych chętnych, w tym osób starszych i osób nie posiadających dostępu do 
 Internetu. Dlatego też w procesie rekrutacji nie uwzględniono możliwości składania wniosków  drogą elektroniczną. 
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DANE STATYSTYCZNE: zestawienie dotyczące przyjętych wniosków w naborze Nr I z dnia 24.02.2020r.
 
Obszar 
Jelenia Góra 19 szt.
Wojcieszów  9 szt. 
Jeżów Sudecki / Stara Kamienica po 6 szt.
Mysłakowice 3 szt.
Piechowice / Kowary po 2 szt. 
Janowice Wielkie / Świerzawa / Gryfów po 1 szt. 
 
Wiek Grantobiorców
poniżej 30 r.ż      1 szt.
30-40 lat             9  szt.
40-50 lat            10 szt.
50-60 lat              7 szt.
60-70 lat            15 szt.
70-80 lat              8 szt.
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Alokacje w ramach konkursów DIP Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym
ZIT Aglomeracja Jeleniogórska - 6.129.901,30 PLN
 

Zachodni Obszar interwencji – 13 467 460,56 PLN
 

Legnicko-Głogowski Obszar Integracji – 16 905 921,51 PLN
 

Obszar Interwencji Doliny Baryczy – 7 742 652,70 PLN
 

Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej – 8 328 624,70 PLN
 

Obszar Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej – 12 490 973,07 PLN
 

ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - 10 204 571,69  PLN
 

ZIT Aglomracja Wałbrzych 16 841 577 zł (obecnie konkurs 5 690 486,13 zł)


