Gmina Komprachcice
w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.5 Ochrona powietrza
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 – 2020
realizuje
projekt pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice
– etap II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice
– etap II

Nr Umowy

RPOP.05.05.00-16-0011/20-00 z dnia 12.08.2021r.

Wartość Projektu
Okres realizacji

Cele Projektu

Ogółem: 1 071 813,80 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej – 364 416,69zł
od 09.10.2020r. do 31.07.2022r.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Komprachcice. Cel
szczegółowy dla działania 5.5 stanowi obniżenie poziomów zanieczyszczeń powietrza
w województwie. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego projektu będzie spadek
emisji gazów cieplarnianych. Drugą miarą efektywności ekologicznej podejmowanych
działań będzie redukcja emisji pyłu PM 10. Poprawa warunków aerosanitarnych
osiągnięta dzięki planowanym działaniom przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa
środowiska oraz mieszkańców.
Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w budynkach przewidzianych do
objęcia projektem pozwoli także na poprawę warunków bytowych mieszkańców,
zwiększenie komfortu użytkowania, poprawę sprawności urządzenia grzewczego,
systemu dystrybucji ciepła i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także
udoskonalenie systemu regulacji ciepła, co wpłynie bezpośrednio na efektywność
energetyczną modernizowanych budynków.
W przedmiotowym przedsięwzięciu planuje się wykorzystanie występującej w gminie
sieci gazowej. Szacuje się, że w ramach przedmiotowego projektu osiągnięty zostanie
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 374,88 ton równoważnika CO2
oraz roczny spadek emisji pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 3,85 Mg na rok.
Przyjęte cele projektowe są ze sobą logicznie powiązane.
Projekt obejmuje likwidację 75 wysokoemisyjnych źródeł ciepła w 60
nieruchomościach w gminie Komprachcice poprzez przyłączenie do sieci gazowej,
zgodnie z preferencjami mieszkańców i wymogami regulaminu oraz hierarchią
wynikającą z możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych. Realizacja działań w
projekcie wsparcia dla mieszkańców odbywać się będzie w systemie dotacyjnym.
Wysokość udzielonych dotacji została oszacowana na 15000,00 zł w przypadku
likwidacji wysokoemisyjnego źródła ciepła. Projekt skierowany jest do odbiorców
indywidualnych.

