Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania
opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu
Suskiego
Mając na uwadze podnoszenie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych w Powiecie Suskim Władze Powiatu
działając w porozumieniu z władzami miast i gmin, podjęły decyzję o pozyskaniu dofinansowania na
opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Źródłem takiego wsparcia okazał się Program
Infrastruktura i Środowisko a w jego zakresie IX Priorytet – Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej. Instytucją organizującą konkurs był Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej / Pośredniczącej
II stopnia (IW/IPII) dla Działań 9.1-9.3 Priorytetu IX PO IiS.
Celem konkursu, był wybór projektów spełniających cele określone w Działaniu 9.3 a w tym
wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:
1) redukcji emisji gazów cieplarnianych;
2) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
3) redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
4) a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości
poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony
powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).
Działania zawarte w planie musza być spójne z Planem Ochrony Powietrza i Planem Działań
Krótkoterminowych oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza
(w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).
Wymagania konkursu umożliwiały pozyskanie dofinansowania na następujący zakres zadań:
1) opracowanie 8-u planów gospodarki niskoemisyjnej w tym dla: Gminy Budzów, Gminy
Maków Podhalański , Miasta Jordanów, Gminy Jordanów, Gminy Sucha Beskidzka, Gminy
Stryszawa, Gminy Zembrzyce, Gminy Zawoja.
2) stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje
pozwalające na ocenę gospodarki energią w jego poszczególnych sektorach i obiektach, oraz
inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
3) szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów
gospodarki niskoemisyjnej,
4) opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych, bądź aktualizowanych
planach zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i gaz (lub ich założeń),

Na projekt pod nazwą: Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8-u w obrębie obszarów NATURA 2000
Powiatu Suskiego Powiat pozyskał kwotę 153 595,00 PLN dofinansowania. Łączna wartość projektu
180 700,00 PLN

Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Po przeprowadzeniu procedury zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych wybrano wykonawcę
zamówienia, którym jest firma Piotr Stańczuk ECOVIDI z Krakowa.
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Po co opracowywać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest
przedstawienie planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń
powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2
Gminy posiadające opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będą mogły pozyskiwać
środki finansowe na realizację zaplanowanych zadań, w ramach programów operacyjnych
w perspektywie 2014-2020, a także innych krajowych i zagranicznych funduszy.
Kluczowe działania objęte przyszłym możliwym dofinansowaniem to m.in.:
 Termomodernizacja budynków,
 Wdrażanie odnawialnych źródeł energii,
 Wymiana przestarzałych pieców,
 Poprawa systemu transportu i przewozu osób w obszarze gminy,
 Edukacja o wpływie niskiej emisji na zdrowie człowieka.
Realizacja projektu do ogromna szansa dla obszaru Powiaty Suskiego a szczególnie jego
mieszkańców i podmiotów działających na jego terenie, na kontynuację wdrożenia i rozwój
konkretnych rozwiązań dających faktyczną poprawę jakości powietrza.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączania się w przygotowanie
Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Szczegóły prac będą pojawiać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
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Ankietyzacja do Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby istniejące w gminach objętych projektem:
„Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8-u gmin w obrębie obszarów NATUIRA 2000 Powiatu Suskiego”
tj.: Gminy Budzów, Gminy Maków Podhalański , Miasta Jordanów, Gminy Jordanów, Gminy Sucha
Beskidzka, Gminy Stryszawa, Gminy Zembrzyce, Gminy Zawoja; w zakresie modernizacji źródeł
ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej
wypełnienie i zwrot do Urzędów gmin lub starostwa powiatowego. Wypełnienie ankiety nie jest
żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas
o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza. Wzór ankiety jest udostępniony do pobrania
poniżej. Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
pod nr tel. 33 8757 935
Wypełnioną ankietę należy przesłać pocztą na adres: ECOVIDI, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn.suski@gmail.com w terminie do 31.05.2015 r.
Ankietę można także wypełnić poprzez elektroniczny formularz zamieszczony poniżej.
UWAGA: Ankieta dotyczy wyłącznie mieszkańców budynków jednorodzinnych znajdujących się
na obszarze objętym projektem tj.:
Gminy Budzów, Gminy Maków Podhalański , Miasta Jordanów, Gminy Jordanów, Gminy Sucha
Beskidzka, Gminy Stryszawa, Gminy Zembrzyce, Gminy Zawoja.
Dodatkowo w maju na terenie gmin i miast prowadzona będzie przez przedstawicieli wykonawcy
tj. firmy ECOVIDI z Krakowa, ankietyzacja. Prosimy o wyrozumiałość i udzielenie informacji
na zadawane przez ankieterów pytania.
Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.
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Przedsiębiorcy !
Zapraszamy do współpracy w opracowaniu planów gospodarki
niskoemisyjnej
W ramach projektu: Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8-u gmin w obrębie obszarów NATURA 2000
Powiatu suskiego” opracowywana jest baza danych zawierająca wyselekcjonowane
i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w powiecie suskim.
Do przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie gminy oraz instytucji, skierowana
została ankieta dotycząca zużycia energii i paliw. Bardzo prosimy o jej rzetelne wypełnianie
i odesłanie do firmy opracowującej Plany: Ecovidi Piotr Stańczuk, adres do korespondencji: Ecovidi,
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków , lub na adres e-mail: pgn.suski@gmail.com.
Wszelkie informacje na temat ankiety można uzyskać pod nr telefonu: 503 564 747
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Powiatu Suskiego gmin
jego obszaru oraz innych podmiotów działających na ich terenie na uzyskanie dofinansowania
ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
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