
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowied ź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet V. Środowisko,

Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii,

ze środków po życzki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach

oraz ze środków własnych Szpitala.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz z budo wą alternatywnego 

źródła ciepła w SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej

im dr J. Daaba w Piekarach Śląskich”

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

        W maju 2010 r. Szpital złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze 

środków Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  RPO  WSL 

2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne 

źródła  energii  pn.  „Kompleksowa termomodernizacja  budynków wraz  z  budową 

alternatywnego źródła ciepła w SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej im dr J. Daaba

w Piekarach Śląskich”.

        Projekt został sklasyfikowany na 7 miejscu listy rezerwowej, co oznaczało brak 

współfinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w 2010 roku. W czerwcu 2011 

r.  Szpital  ponownie  złożył  przedmiotowy  projekt  do  konkursu  i  uzyskał  ocenę 

pozytywną  – I miejsce na liście rankingowej. W grudniu 2011 r.  Szpital otrzymał 



informację o wyborze projektu do dofinansowania.

W  ramach  tego  projektu  realizowane  będą  prace  termomodernizacyjne

w latach 2012-2013 o  całkowitej wartości projektu -  3.709.510,60 zł , w tym środki 

RPO  WSL  2007-2013:  3.153.084,01  zł,  udział  własny:  556.426,08  zł.

Starania  Szpitala  o  uzyskanie  dodatkowego  dofinansowania  w  ramach  wkładu 

własnego zaowocowały przyznaniem pożyczki  preferencyjnej  ze środków WFOŚ

w Katowicach.

Bezpośrednim celem realizacji  projektu  jest  poprawa jakości  powietrza na 

terenie  województwa  śląskiego,  a  w  szczególności  Piekar  Śląskich  i  Gminy 

Kochanowice (powiat lubliniecki). 

Cel  bezpośredni  zostanie  zrealizowany  poprzez  kompleksową 

termomodernizację budynków SP W. Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza 

Daaba w Piekarach Ślaskich. W wyniku podjętych działań termomodernizacyjnych 

spełnione zostaną obowiązujące normy dotyczące ochrony cieplnej budynków oraz 

znacznie ograniczone zostanie zapotrzebowanie na energię – obniżone zostanie 

zużycie paliw: gazu i oleju opałowego. W projekcie wykorzystane będą odnawialne 

źródła  energii  –  kolektory  słoneczne  oraz  alternatywne  źródła  energii  –  pompa 

ciepła.

W  wyniku  realizacji  niniejszego  przedsięwzięcia  ograniczona  zostanie  ilość 

substancji szkodliwych wprowadzanych do powietrza. 

Niniejsza inwestycja jest komplementarna z projektami już zrealizowanymi,

jak  i  przewidzianymi  do  realizacji  w  Samodzielnym  Publicznym  Wojewódzkim 

Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


