Igołomia-Wawrzeńczyce

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EKODORADCÓW W 2021r.
W Gminie Igołomia Wawrzeńczyce w roku 2021 wzrosło zainteresowanie mieszkańców udziałem w programach dot.
doﬁnansowania wymiany kotłów, termomodernizacji oraz Odnawialnych Źródeł Energii.

W terminie 1.04.2021r – 30.12.2021r. zostały wykonane następująco inwestycje:

Wymiana źródeł ciepła – 97

Termomodernizacja budynków – 38

Odnawialne Źródła Energii – 3

Do programu „Czyste Powietrze” za pośrednictwem ekodoradców zostało złożonych :

Wniosków o doﬁnansowanie - 143

Wniosków o płatność - 97

Szereg dokumentów dot. zwrotów dokumentacji i faktur, przygotowania aneksów oraz uzupełnień związanych z wnioskami o
doﬁnasowanie oraz płatność.

W 2021 roku zostały otwarty i prowadzony Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.

Zorganizowano Tydzień Aktywności Ekologicznej z okazji obchodów dnia Ziemi w dniach 16 kwietnia – 22 kwietnia 2021 r.
gdzie organizowano ekologiczne aktywności, konkursy oraz konsultacje otwarte z ekodoradcami.

Przeprowadzono konsultacje społeczne z ekodoradcami podczas Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM

Zorganizowano EKO spotkanie z dziećmi z GCE Wawrzeńczyce

Obchodzono Dzień Czystego Powietrza przypadający na 14.11.2021 r. podczas, którego mieszkańcy szczegółowo mogli zapoznać
się z zasadami Programu Czyste Powietrze.

Przez cały rok 2021 mieszkańcy gminy informowani byli o możliwych doﬁnansowaniach poprzez social media, stronę internetową, ulotki
czy też lokalną prasę.

W 2022 r. serdecznie zapraszamy osoby chętne wymianą pieca oraz przeprowadzeniem termomodernizacji budynku lub
montażem OZE do udziału w programie:

„Wymiany źródeł ciepła w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce – etap II”
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do
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powietrza, Poddziałania 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020.

Wymiany pieców węglowych realizowanego przez Gminę Igołomia - Wawrzeńczyce przyjętym Uchwałą Rady Gminy Igołomia –
Wawrzeńczyce z dnia 30.04.2019 Nr VI/53/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na doﬁnansowanie ze środków
budżetu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Igołomia –
Wawrzeńczyce opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 3804.

Rządowy Program „Czyste Powietrze”

Ulga termomodernizacyjna

Program Mój Prąd

Programy można ze sobą łączyć!
Szczegóły znajdziecie Państwo u ekodoradców tj. Pani Angelika Pająk oraz Pani Karolina Łada, tel. 12 287 40 03 wew. 105, email: ekodoradca@igwa.pl, lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Igołomia Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57, p. 17.
Uwaga! Przypominamy, że ekodoradcy służą pomocą w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia wniosku o płatność w każdej
wersji programu „Czyste Powietrze”!
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