Załącznik nr 6 do Protokołu z prac Komisji Oceny Projektów
LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA1

L.p.

Numer
projektu

1 87/IV/2021/S

2 86/IV/2021/S

3 84/IV/2021/S
4 81/IV/2021/S
5 83/IV/2021/S

6 80/IV/2021/S

1

Tytuł projektu
Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła na nowe w
budynku mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 4 w ŚwieradowieZdroju
Wymiana aktualnego źródła ciepła na nowe,
niskoemisyjne w budynku przy ul. Wierzbowej 2
w Świeradowie – Zdroju
Wymiana aktualnego źródła ciepła na podłączenie do sieci
gazowej w budynku przy ul. Mokrej 3 w Świeradowie –
Zdroju
Wymiana aktualnego źródła ciepła na podłączenie gazowe
w budynku przy ul. Młyńskiej 1/8 w Świeradowie-Zdroju
Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła na nowe w
mieszkaniu przy ul. Młyńskiej 1/6 w Świeradowie - ZdrojU
Wymiana pieca kafłowego - wysokoemisyjnego źródła
ciepła na piec gazowy zasilany gazem ziemnym w
mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza 16/3 w ŚwieradowieZdroju

Liczba
punktów

Wnioskowana
kwota
dofinansowania

Całkowita
wartość
projektu

13

12 750,00

15 648,00

12

12 750,00

20 000,00

6

12 750,00

22 500,00

5

12 750,00

15 148,00

4

12 750,00

15 000,00

4

12 750,00

20 148,00

Lista projektów wybranych do dofinansowania obejmuje projekty w ramach założonej puli środków, co może spowodować sytuację, że ostatniemu na liście projektowi zostaną przydzielone środki w kwocie mniejszej
niż wnioskowane, z możliwością późniejszego zwiększenia dofinansowania w miarę pojawienia się dodatkowych środków. Grantobiorca ma możliwość odstąpienia od podpisania umowy o powierzenie grantu z obniżoną
kwotą, wówczas w jego miejsce umieszczany jest kolejny projekt z listy rezerwowej. Grantobiorca może zamiast umieszczania na liście projektów wybranych do dofinansowania projektu z obniżoną kwotą
dofinansowania, przekazać środki partnerowi lub przeznaczyć je na kolejny nabór.

Wymiana starego wysokoemisyjnego kotła węglowego na
7 79/IV/2021/S kocioł gazowy w lokalu mieszkalnym przy ulicy
Piłsudskiego 21/5 w Świeradowie-Zdroju
Wymiana pieca stałopalnego na gazowy dwufunkcyjny w
8 82/IV/2021/S
budynku mieszkalnym ul. Stokowa 1/9 Świeradów-Zdrój
Wymiana aktualnego źródła ciepła – piec
węglowy na piec gazowy wraz z wykonaniem instalacji
przyłączenia gazu do mieszkania oraz montaż grzejników
9 85/IV/2021/S
wraz z rurami podłączeniowymi instalacji c.o.
w mieszkaniu przy ul. Piastowska 4/4 59-850 Świeradów Zdrój
SUMA

3

12 750,00

16 378,00

3

12 750,00

24 500,00

2

12 750,00

18 148,00

114 750,00

167 470,00

Na liście rankingowej projekty uszeregowane są według liczby uzyskanych punktów, od największej. Dla projektów, które uzyskały taką samą ilość punktów
decydować będzie wielkość redukcji emisji CO2 (wyższe miejsce na liście otrzymają projekty o większej redukcji emisji).

Świeradów-Zdrój, 17.12.2021 r. ………………..………………………
Pieczęć Gminy

Miejscowość, data

