
 
Gmina Komprachcice 

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna 

Działania 3.2 Efektywność energetyczna  

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

 na lata 2014 – 2020  

realizuje  

projekt pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Tytuł Projektu  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie 

Nr Umowy  RPOP.03.02.02-16-0005/19-00 z dnia 13.08.2020r. 

Wartość Projektu  

Ogółem: 1 037 498,03 zł 

w tym środki z : 

Unii Europejskiej  –  828 960,92 zł  

Wkład własny  – 208 537,11 zł  

Okres realizacji od 13.08.2020r. do 31.08.2022r. 

Cele Projektu  

 Głównym celem projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 

Wawelnie” jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji 

szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny 

możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową.  

Przeprowadzenie procesu termomodernizacji pozwoli na osiągnięcie korzyści: 

a) ekonomicznych - ograniczenie kosztów o 34 653,77 zł/rok; 

b) ekologicznych - ograniczenie niskiej emisji (redukcja 85,91 ton CO2/rok), 

dywersyfikacja zaopatrzenia w ciepło (wykorzystanie OZE) 

c) energetycznych - ograniczenie zużycia energii o : energia elektryczna 6,86 

MWh/rok, energia cieplna 470,94 GJ/rok, energia końcowa 495,64 GJ/rok. 

d) społecznych - poprawa komfortu pracy i nauki (dotyczy 124 osób – uczniów, 

nauczycieli i pracowników termomodernizowanych obiektów); 

e) gospodarczych - wykorzystanie lokalnego rynku pracy dla wykonania prac 

termomodernizacyjnych; 

f) wizerunkowych - zmiana koncepcji plastycznej, estetyki i funkcjonalności 

obiektów. 

 

Realizacja Projektu   

W ramach termomodernizacji wraz z wymianą źródeł światła i budową instalacji PV na 

terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie przewidziano:  

- wykonanie prac projektowych,   

- realizację robót budowlanych na w/w budynku w postaci : 

 docieplenie systemowe poddasza i ścian zewnętrznych; 

 docieplenie ścian w gruncie; 

 modernizację instalacji co; 

 modernizację instalacji c.w.u.; 

 modernizację kotłowni; 

 montaż   gazowego źródła co i c.w.u. 



 

 

 

 montaż nawiewników istniejących oknach; 

 wymiana okien; 

 wymiana drzwi zewnętrznych; 

 likwidacja luksferów i montaż drzwi; 

 zainstalowanie PV; 

 modernizację oświetlenia wewnątrzobiektowego; 
 


