informacja prasowa
28 stycznia 2019 r.
PONAD 4,4 MLN ZŁ WSPARCIA UNIJNEGO NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ W SUBREGIONIE
SIEDLECKIM
Już niebawem w gminach Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica wykonanych zostanie łącznie
468 instalacji OZE, w tym 292 instalacje solarne i 176 instalacji fotowoltaicznych. Decyzją zarządu
województwa mazowieckiego projekt ten otrzyma łącznie ponad 4,4 mln zł dofinansowania w ramach
RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego
Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz wójt gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk.
Dzięki unijnemu wsparciu na terenie czterech partnerskich gmin: Stara Kornica, Dobre, Jakubów oraz
Stanisławów zamontowane zostaną instalacje OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Inwestycja
zostanie wykonana na budynkach mieszkalnych oraz na budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu
zamontowanych będzie łącznie 468 instalacji na 436 budynkach, a mianowicie: w gminie Stara Kornica
247 instalacji dla 238 lokalizacji, w gminie Dobre 161 instalacji dla 142 lokalizacji, w gminie Jakubów
23 instalacje dla 22 lokalizacji i w gminie Stanisławów 37 instalacji dla 34 lokalizacji.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej
z odnawialnych źródeł energii, ograniczy emisję gazów cieplarnianych i pyłów powstałych w wyniku spalania
paliw kopalnych, a w konsekwencji wpłynie pozytywnie na jakość powietrza.
Tytuł projektu: Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów,
Stanisławów, Stara Kornica
Beneficjent: Gmina Stara Kornica
Całkowita wartość projektu: 7 080 074,67 zł
Kwota dofinansowania: 4 451 012,46 zł
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
O RPO WM 2014-2020
Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje
o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/
Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad
170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł
dofinansowania.
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