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UZASADNIENIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako
Krajowy operator systemu zielonych inwestycji ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach V Konkursu Programu priorytetowego p.n.: „System zielonych
inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach
użyteczności publicznej”. Dofinansowanie w V Konkursie udzielane będzie w formie dotacji
do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dodatkowo przedsięwzięcie może
uzyskać dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w wysokości nie przekraczającej 60% kosztów
kwalifikowanych. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest realizacja przedsięwzięcia
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym w sposób umożliwiający
przekazanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku
o wypłatę dotacji w wysokości do 100% w terminie do 15.05.2014 roku i zakończenie
realizacji przedsięwzięcia do 31.05.2014 r. Wybór wniosków przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dofinansowania nastąpi w wyniku rankingu
zgłoszonych przedsięwzięć o najwyższym wskaźniku ograniczenia emisji CO2,
umożliwiających uzyskanie w konkursie efektu ekologicznego: ograniczenie lub uniknięcie
emisji dwutlenku węgla w wyniku oszczędności energii na poziomie 23000 Mg CO2/rok.
Miasto Rybnik aktywnie uczestniczy w realizacji zadań wynikających z dbałości
o środowisko naturalne. Mając na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez
zmniejszenie zużycia energii, a tym samym ograniczenia emisji dwutlenku węgla do
atmosfery, realizowane są przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie termomodernizacji
obiektów oświatowych. W bieżącym roku, na etapie projektowania budżetu miasta na 2013
rok wytypowano do termomodernizacji kolejne obiekty oświatowe: tj.: Zespół Szkół nr 6
i Przedszkole nr 19, których analizy w audytach energetycznych wskazują na możliwość
zmniejszenia zużycia energii cieplnej o ponad 50%, co znacznie wpłynie na ograniczenie
emisji CO2 do atmosfery.
Przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych
Miasta Rybnika, tj.: Zespołu Szkół nr 6 i Przedszkola nr 19”, ujęte w projekcie budżetu
miasta na 2013 rok (wydatki na wkład własny), wytypowano do zgłoszenia
o dofinansowanie w ramach ogłoszonego V Konkursu NFOŚiGW (GIS) ze środków
dotacji i pożyczki.
W wyniku analizy kosztorysów inwestorskich i na podstawie zasad wynikających
z Regulaminu Konkursu określono wartości źródeł finansowania nakładów, przyjmując
maksymalne wysokości dotacji i pożyczki:
- wartość przedsięwzięcia ogółem: 2.273.089 zł
- budżet miasta (wkład własny) – 227.309 zł
- NFOŚiGW dotacja –
681.927 zł
1.363.853 zł.
- NFOŚiGW pożyczka –
Warunkiem udziału Miasta w konkursie jest przyjęcie przez Radę Miasta uchwały
udzielającej upoważnienia Prezydentowi Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie
w ramach ogłoszonego konkursu z wyszczególnieniem wnioskowanych form
dofinansowania i przesłanie uwierzytelnionej kserokopii do NFOŚiGW.
Wynik konkursu umożliwi podjęcie decyzji o terminie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.
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