Informacja o projekcie pn:
„Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu”
w ramach Działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” Oś Priorytetowa I –
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020 (POIiŚ)
Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0005/17-00 z dnia 05.03.2018 r.
Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 27.04.2017 r.
Data zatwierdzenia listy rankingowej przez Instytucję Pośredniczącą: 22.12.2017 r.
Pozycja na liście rankingowej pod względem uzyskanej punktacji: 3
Parametry projektu:
Całkowite koszty realizacji projektu brutto (z VAT):
Koszty kwalifikowane:
Kwota dofinansowania projektu z POIiŚ:
Lata realizacji projektu:

26.981.475,26 zł , w tym
21.906.158,75 zł
9.857.771,55 zł
2018-2020

Głównym celem projektu jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza powstającego
w procesie produkcji energii cieplnej poprzez zredukowanie strat ciepła w procesie przesyłu
i dystrybucji. Efektem realizacji projektu będzie redukcja strat energii cieplnej, a tym samym
ograniczenie wielkości emisji gazów i pyłów, w tym szczególnie dwutlenku węgla.
Celem projektu jest przebudowa sieci ciepłowniczej w Elblągu polegająca na wymianie sieci
napowietrznej i kanałowej na sieć w technologii rur preizolowanych oraz likwidacja węzłów
grupowych.
W ramach projektu zostanie również zrealizowane wdrożenie systemu wizualizacji
wielkoformatowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.
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Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego:
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary
Wskaźniki produktu

Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej

km

Wskaźniki produktu informacyjne
Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów
szt.
ciepłowniczych
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Wartość docelowa

6,78

55

GJ/rok

26 714,39

Mg CO2/rok

2 388,90

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne
Spadek emisji pyłu

Mg/rok

0,554

Ponadto informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem stworzyła narzędzie do
zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych
w ramach wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków
pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W celu zgłoszenia
nieprawidłowości należy:


wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl



wypełnić formularz, który znajduje się na stronie:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub
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