
  „Termomodernizacja  wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie
Gminy Frysztak”

Całkowita wartość projektu: 1 196 196,32 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 778 395,36 PLN

Nazwa beneficjenta: Gmina Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

W  dniu  30.08.2012  r.  Gmina  Frysztak  złożyła  wniosek  o  dofinansowanie  do  Urzędu

Marszałkowskiego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Podkarpackiego na lata 2007-2013, projektu pn: ,,  Termomodernizacja  wybranych obiektów

szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”. 

Umowa została zawarta 23 kwietnia 2013 r. pomiędzy: Województwem Podkarpackim w imieniu,

którego działa Zarząd Województwa  Podkarpackiego, a Gminą Frysztak.

Głównym celem projektu  było  zmniejszenie strat ciepła obniżenie kosztów  ogrzewania  

budynków szkolno- oświatowych. Inwestycje będące przedmiotem projektu znajdują się na terenie 

Gminy Frysztak. 

 Projekt miał na celu:

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania budynków,

– redukcja  emisji  gazów  cieplarnianych  i  innych  szkodliwych  substancji  zawartych

w spalinach,

– zmniejszenie kosztów zakupu nośników energii w wyniku zapotrzebowania budynków na

energię,

– zapewnienie użytkownikom budynku należytego komfortu cieplnego.



Cele  projektu  są  zgodne  z  celami  Regionalnego  Programu  Operacyjnego,  ponieważ

termomodernizacja   placówek  szkolno  -  oświatowych  doskonale  wpisuje  się

w  Oś  Priorytetowa   2  Infrastruktura  Techniczna,   Działanie  2.2  Infrastruktura  energetyczna,

którego bezpośrednim celami są :zwiększenie udziału energii  ze źródeł odnawialnych,  redukcji

emisji  zanieczyszczeń  do  atmosfery  oraz  zwiększenie  efektywności  energetycznej.  Dodatkowo

projekt  jest  spójny  z  osią  priorytetową  5  Infrastruktura  Publiczna,  Działanie  5.1  Infrastruktura

Edukacyjna.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne objęło  trzy wybrane placówki szkolno- oświatowe:

• budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 (z Gimnazjum Publicznym Nr 1 we Frysztaku)

• budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku 

• budynek Zespołu Szkół w Gogołowie



W wyniku realizacji projektu pn : ,,Termomodernizacja  wybranych obiektów szkolno - 

oświatowych na terenie Gminy Frysztak” wykonano następujące prace w  placówkach:

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku oraz Gimnazjum 

Publicznym Nr 1 we Frysztaku przy ulicy Piętniewicza 7 m.in.

• ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły i łącznika,

• ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej,

• wymiana części stolarki okiennej zaplecza sali gimnastycznej,

• ocieplenie części ścian na gruncie budynku szkoły i łącznika.

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 we Frysztaku przy ulicy Wybickiego  5

• ocieplenie ścian na gruncie,

• ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu,



• ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotychczas nie wymienionej,

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

• modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem energii 

słonecznej,



W Budynku  Zespołu Szkół w Gogołowie

 

• ocieplenie ścian na gruncie,

• ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu,

• ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i dachu nad częścią  niską szkoły,

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotychczas nie wymienionej,

• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z wymianą kotła.



   

W/w zadania zostały  zrealizowane po przeprowadzeniu procedur przetargowych. 

Ostatecznie wartość projektu wynosi :1 196 196,32 PLN.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 778 395,36 PLN.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.rpo.podkarpackie.pl                                                        Strona internetowa beneficjenta: www.frysztak.pl


