„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
Dnia 8 maja 2014 roku, Komitet do spraw Wyboru Projektów dla
Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowanego, zwanego dalej: Komitetem zatwierdził listy rankingowe
projektów z rezultatu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach”.

Lista rankingowa (patrz załącznik nr 1) obejmuje 43 projekty, z czego 39
dotyczy efektywności energetycznej, a 4 – energii odnawialnej. Na pozycji 16
została umieszczona Gmina Zblewo. Tytułem projektu jest ”Termomodernizacja
– oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach
użyteczności publicznej Gminy Zblewo. Całkowity koszt inwestycji wynosi
2 674 845, 00 zł. Kwota dofinansowania to 2 062 684, 00 zł, czyli 80%
inwestycji. Kwota alokacji dostępna dla projektu to 196 056 553 zł.

Obiekty użyteczności publicznej, które obejmuje program to 5 szkół
publicznych w Gminie: Zespół Szkół Zblewie, Pinczynie, Kleszczewie
Kościerskim, Borzechowie i Bytoni, a także budynek Urzędu Gminy i GOK.
W czasie wakacji, w każdym z 6 budynków zostanie wymienione
oświetlenie na energooszczędne typu „LED”. W niektórych placówkach
oświatowych tj. ZS w Borzechowie i Bytoni, tradycyjne kotły węglowe
i olejowe zastąpi ekologiczna biomasa, a na dachach szkół w Bytonii,
Kleszczewie Kościerskim, Pińczynie oraz Zblewie zostaną zamontowane
kolektory słoneczne, dzięki którym energia słoneczna będzie dostarczać ciepłą
wodę i wspomagać ogrzewanie.
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i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych
w pozyskiwaniu energii.
Warto dodać, że w wyniku realizacji wszystkich tych przedsięwzięć
nastąpi redukcja emisji dwutlenku węgla o ponad 900 ton rocznie oraz obniży
koszty zużycia energii o ponad 40% rocznie.
Bardzo dużą uwagę włodarze Gminy przywiązują do promowania tego
projektu wśród młodzieży i mieszkańców Gminy.
Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego we wszystkich placówkach
oświatowych zostały przeprowadzone akcje promocyjno-edukacyjne programu,
w której uczniowie mogli dowiedzieć się o korzyściach

płynących

z oszczędności energii oraz alternatywnych źródłach energii otrzymując
materiały i broszurki.

Fot. Promocja wniosku w Zespole Szkół w Pinczynie
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19 lipca na stadionie w Zblewie podczas najważniejszego festynu Zblewa,
odbyła się promocja przedsięwzięcia „Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii”. Mieszkańcy Gminy Zblewa mogli się dowiedzieć
o planowanych inwestycjach i montażach, jakie zostaną przeprowadzone
podczas wakacji w publicznych budynkach, zwłaszcza szkołach, gdzie uczą się
ich dzieci. Ponadto podczas festynu, na jednym ze stoisk przeprowadzono akcję
edukacyjną, promującą oszczędność energii i ochronę środowiska.

Fot. Inauguracja projektu na festynie gminnym w Zblewie
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14 lipca 2014 roku Gmina Zblewo wystawiła ogłoszenie o zamówieniu
termomodernizacji - robót budowlanych (patrz załącznik nr 2).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia określa dokładne warunki
przetargu (patrz załącznik nr 3) razem z formularzem ogłoszeniowym (patrz
załącznik nr 4).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert był do 31 lipca 2014, do godziny 13: 00 w Sekretariacie Urzędu Gminy.
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie
później niż 10 października 2014 r.

