Informacja nt. projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich UE*.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie dwa projekty.
Lp.

Program

Tytuł

1.

Program Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko

Plan działań
sektora kultura
na lata 20172018

2.

Program Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko na lata
2014- 2020,

Kompleksowa
modernizacja
energetyczna
wybranych

Opis projektu
Celem projektu jest zapewnienie
sprawnego i efektywnego
wdrażania PO IiŚ przez MKiDN,
jako IP dla VIII osi PO IiŚ 20142020. W ramach projektu
przewidziana jest realizacja zadań
ukierunkowanych m.in. na
utrzymanie niezbędnych
warunków pracy oraz potencjału
MKiDN, zapewnienie sprawnego
systemu realizacji Programu oraz
skuteczną ewaluację, informację i
promocję. Aby osiągnąć ww. cele
w ramach projektu przewidziana
jest realizacja zadań z zakresu
przygotowania, wdrażania,
monitorowania i kontroli,
ewaluacji, a także informacji i
promocji.

Projekt ma na celu zwiększenie
efektywności energetycznej oraz
zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla poprzez

Wartość
projektu w PLN

5 755 000,00

Wartość unijnego
dofinansowania w PLN

4 891 750,00

501 390 321,63 481 390 321,63

Data przyznania
dofinansowania

11.01.2017

22.12.2016 r.
(data podpisania
umowy o
dofinansowanie)

poddziałanie 1.3.1
„Wspieranie
efektywności
energetycznej w
budynkach
użyteczności
publicznej”.

państwowych
placówek
szkolnictwa
artystycznego w
Polsce

termomodernizację 187
budynków szkolnictwa
artystycznego.
Zakres rzeczowy projektu
obejmuje kompleksową
modernizację szkół, polegającą
na: ociepleniu ścian zewnętrznych
budynków, ociepleniu
stropodachów i dachów,
wymianie okien i drzwi na
bardziej energooszczędne,
modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania i wody
użytkowej, montażu paneli
fotowoltaicznych, wymianie
oświetlenia na energooszczędne,
modernizacji systemów
wentylacji i montażu klimatyzacji,
montażu kolektorów słonecznych
i pomp ciepła jak również
wymiana pieców węglowych na
efektywne energetyczne.
Wskaźniki produktu:
1) Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków
-187
2) Powierzchnia użytkowa
budynków poddanych
termomodernizacji
252 623,15 m2
3) Liczba zmodernizowanych
źródeł ciepła 59 szt.
4) Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii z

14.08.2017 r.
(decyzja Komisji
Europejskiej)

źródeł odnawialnych –
3,61 MW
Wskaźniki rezultatu:
1) Roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych
22 269 tony
/równoważnika CO2
2) Zmniejszenie zużycia
energii końcowej 164 773
GJ/rok
3) Ilość zaoszczędzonej
energii elektrycznej 4 540
MW/rok
4) Ilość zaoszczędzonej
energii cieplnej
148 428GJ/rok
Termin realizacji: 2017 – 2021r.

*Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w załączniku XII, pkt 2.2, ppkt 2 a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Materiał przygotował: Departament Funduszy i Spraw Europejskich oraz Biuro Dyrektora Generalnego w MKiDN.

