Informacja o projekcie
p.n. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk ” w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18, Oś priorytetowa IV„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, dla Działania 4.3
„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektów - Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana
urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W dniu 6 maja 2019r. Gmina Brańszczyk otrzymała informację, że wniosek o dofinansowanie w/w projektu został zatwierdzony do dofinansowania i przekazany do Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 3.
Celem projektu jest: jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Brańszczyk poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych i budynków
użyteczności publicznej. Inwestycja polega na wymianie źródeł ciepła o niskiej sprawności (kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły na biomasę, gazowe oraz olejowe. Będzie to 152
instalacji (71 kotłów na biomasę, 71 kotłów gazowych, 2 kotły olejowe, 7 kotłów zgazowujących drewno, 1 instalacja fotowoltaiczna) w tym 2 na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Działanie ma na celu
podniesienie efektywności energetycznej budynków objętych projektem oraz redukcję emisji CO2 i PM1 do atmosfery. Projekt ma charakter parasolowy – realizowany będzie za pośrednictwem Gminy Brańszczyk.
Odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy Gminy (gospodarstwa domowe) oraz budynki użyteczności publicznej.
W związku z powyższym w najbliższym czasie Gmina Brańszczyk planuje zawieranie umów z mieszkańcami zakwalifikowanymi do projektu w sprawie udostępnienia nieruchomości i udziału finansowego w
realizacji zadania będącego przedmiotem projektu.

Całkowity koszt realizacji ogółem wynosi: 2 478 241,20zł.
Koszty kwalifikowane wynoszą: 2 265 400,00zł.
Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi: 1 495 164,00zł.
W/w koszty ulegną zmianie po wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu.
Planowany termin zakończenia –

31-12-2021 roku.

Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia wyłonieni zostaną w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, a zadania nie podlegające w/w ustawie zostaną zlecone z zachowaniem jawności i konkurencyjności
postępowania poprzez zaproszenie do składania ofert. Sposoby rozpowszechnienia informacji o obiekcie: tablica informacyjna, strona internetowa gminy, prasa lokalna.

