UCHWAŁA NR 73/2018
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2019 rok

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt b) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

Zarząd Związku
uchwala co następuje:

§1
1. Przyjmuje się projekt ramowego planu działalności Związku na 2019 rok, którego treść
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedstawia się ww. projekt Zgromadzeniu Ogólnemu.

§2
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarząd
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

(-) Damian Mrowiec

PROJEKT
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 73/2018 Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 14 listopada 2018 r.

RAMOWY PLAN DZIAŁALNOŚCI
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2019 ROK

Związek w okresie 2019 roku zamierza realizować zadania z niżej wymienionych obszarów działań:
I.
II.
III.

Wdrażanie instrumentu terytorialnego w ramach RPO WSL 2014-2020.
Komunikacja w Subregionie Zachodnim.
Działania na rzecz ograniczania niskiej emisji i gospodarki odpadami w Subregionie
Zachodnim.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Oświata w Subregionie Zachodnim.
Promocja turystyczna.
Działania lobbystyczne.
Rozwój usług szkoleniowych dla JST.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Informacja, komunikacja - serwis internetowy.
Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet
Państwa i Samorząd Województwa.
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Ad. I. Wdrażanie instrumentu terytorialnego w ramach RPO WSL 2014-2020.
Rok 2019 przyniesie kolejny rok zasadniczej realizacji działań związanych z wdrażaniem Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Ponadto wskazany rok sprawozdawczy jest okresem
podsumowania przeglądu śródokresowego w zakresie realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych
określonych w podpisanym z Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 Porozumieniu w sprawie
powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Podobnie jak w poprzednim roku, do zadań Związku w ramach RIT będzie należało:
1)

uzgadnianie i przedkładanie aktualizacji Strategii RIT, zgodnie z ustawą wdrożeniową,

2)

współpraca

w

przygotowaniu

przez

IZ

RPO

WSL

harmonogramu

konkursów

dla

Działań/Poddziałań,
3)

współpraca z IZ RPO WSL przy opracowaniu propozycji kryteriów wyboru projektów dotyczących
zgodności ze Strategią RIT dla Działań/Poddziałań do zatwierdzenia przez KM RPO WSL oraz
współpraca z IZ RPO WSL w przygotowaniu pozostałych kryteriów wyboru projektów w ramach
członkostwa w KM RPO WSL,

4)

współpraca w wyborze kandydatów na ekspertów zewnętrznych, dokonujących oceny projektów
dla Działań/Poddziałań, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM RPO WSL dotyczące
zgodności ze Strategią RIT,

5)

udział przedstawiciela IP RIT w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL,

6)

realizacja zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania w ramach RPO WSL,

7)

realizacja celów RPO WSL mierzonych poziomem osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego
oraz finansowego, w szczególności z uwzględnieniem wskaźników do oceny ram wykonania, na
zasadach i w terminie ustalonym przez IZ RPO WSL,

8)

monitorowanie postępów w realizacji Działań/Poddziałań, zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL,
w szczególności wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego określonych w Porozumieniu,

9)

przygotowywanie i przedstawianie IZ RPO WSL sprawozdań z realizacji zadań powierzonych
w Porozumieniu w ramach Działań/Poddziałań, zgodnie z wytycznymi i w terminie określonym
przez IZ RPO WSL,
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10) współpraca z IZ RPO WSL przy realizacji badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych
i/lub zlecanych przez iinstytucje zzarządzające pprogramami ooperacyjnymi, ministerstwo
właściwe ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską,
11) poddanie się procedurze desygnacji i utrzymanie kryteriów desygnacji,
12) poddanie się kontrolom i audytom,
13) udział w opracowywaniu i aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur RPO WSL na zasadach
i w terminach określonych przez IZ RPO WSL,
14) opracowanie

i

bieżąca

aktualizacja

Instrukcji

Wykonawczych

Instytucji

Pośredniczącej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zgodnie
z wskazaniami IZ RPO WSL dla IP RPO WSL, podlegająca każdorazowo pisemnemu zatwierdzeniu
IZ RPO WSL,
15) przechowywanie i archiwizowanie wszystkich dokumentów zgodnie z odrębnymi przepisami,
16) przygotowywanie i realizacja, w tym rozliczanie, składanie wniosków o płatność - Planów Działań
Pomocy Technicznej oraz innych dokumentów związanych z otrzymywaniem środków Pomocy
Technicznej w ramach RPO WSL,
17) obsługa wskazanych systemów informatycznych, w szczególności LSI 2014, w zakresie
realizowanych zadań,
18) realizacja działań i obowiązków informacyjno-promocyjnych,
19) przygotowanie i utrzymanie zdolności administracyjnej i technicznej do realizacji powierzonych
zadań określonych w Porozumieniu ws. realizacji RIT, w tym zapewnienie odpowiedniego
zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienia warunków technicznych
i lokalowych do realizacji Porozumienia,
20) przekazywanie do IZ RPO WSL na jej prośbę wszelkich materiałów, opracowań, wyjaśnień oraz
informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WSL w zakresie zadań określonych
w Porozumieniu ws. realizacji RIT w ramach Działań/Poddziałań.
21) współpraca z IZ RPO WSL w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych
i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych.

Zasadniczy wysiłek będzie stanowiło wykonanie przeglądu śródokresowego realizacji (a w razie
konieczności aktualizacji) Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego. Zespół RIT Związku w dalszym ciągu będzie odpowiadał za realizację zadań
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dot. wyboru projektów do dofinansowania tj. ocenę pod kątem zgodności ze Strategią RIT Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego, utrzymanie odpowiedniego poziomu wdrażania instrumentu, jak
i stały kontakt z potencjalnymi beneficjentami/beneficjentami programu regionalnego w ramach
prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych.

Prace wzorem minionych lat będą prowadzone wespół z pracownikami merytorycznymi Członków
Związku oraz Radą Konsultacyjną ds. RIT Subregionu Zachodniego, powołaną stosowną uchwałą
Zarządu. Działania Związku przy wdrażaniu instrumentu terytorialnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020
są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu pn. „Plan Działań na rok 2019 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna
Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SZ”.

Ad. II. Komunikacja w Subregionie Zachodnim.
Rok 2019 będzie czasem kontynuacji prac powołanej przez Zarządu Związku Subregionu Zachodniego
z siedzibą w Rybniku Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego. W dalszym ciągu będą kontynuowane
zadania dotyczące zintegrowanego systemu komunikacji pasażerskiej. Ponadto Związek w ramach prac
Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 będzie prowadził dalszy lobbing w zakresie pozyskiwania
środków przez JST Subregionu Zachodniego na remont dróg powiatowych i gminnych (w związku
ze zmianą dokumentów programowych i wprowadzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego
konkursów z przedmiotowego zakresu).

Ad. III. Działania na rzecz ograniczania niskiej emisji i gospodarki odpadami w Subregionie
Zachodnim.
W kolejnym roku planuje się dalsze prace nad rozwiązaniem jednego z najważniejszych problemów
Subregionu Zachodniego, jakim jest zły stan powietrza. Kontynuowane będą spotkania i konsultacje na
forum powołanej przez Zarząd Związku Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Praca będzie kontynuowana w oparciu o dokumenty
generowane przez samorządy, w tym samorząd województwa, który w 2017 r. podjął uchwałę
antysmogową dla województwa śląskiego, która wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych
do stosowania oraz podaje zakazy stosowania niektórych paliw.

4/10

W 2019 roku planuje się ponadto w dalszym ciągu prowadzić szeroko zakrojoną kampanię edukacyjnoinformacyjną, która będzie utrwalać wiedzę społeczeństwa w zakresie niskiej emisji nabytą w ramach
projektu „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania
niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej”. Zostaną podjęte starania o pozyskanie
dofinansowania do tych działań.

Ponadto w ramach zadań związanych z gospodarką niskoemisyjną prowadzone będą działania
wspierające samorządy Subregionu Zachodniego dotyczące pozyskiwania dofinansowania z źródeł
zewnętrznych, programów regionalnych i rządowych np. z programu „Czyste powietrze” w zakresie
finansowania termomodernizacji czy wymiany kotłów.

W ramach zadań związanych z gospodarką odpadami w Subregionie Zachodnim, w roku 2019
kontynuowana będzie działalność powołanej w 2018 roku Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami
na terenie Subregionu Zachodniego. Celem Grupy roboczej będzie kontynuowanie działań mających na
celu usystematyzowanie i ujednolicenie zasad gospodarowania odpadami w gminach na terenie
Subregionu Zachodniego.

Ad. IV. Oświata w Subregionie Zachodnim
W kolejnym roku będzie kontynuować swoją działalność również powołana przez Zarząd Związku
w 2015 r., Grupa robocza ds. oświaty. Grupa będzie stanowić swego rodzaju forum konsultacyjne, gdzie
przedstawiciele Członków Związku będą mogli ocenić stan oświaty w swoich samorządach, przedstawić
problemy w funkcjonowaniu systemu, które następnie mogą zostać przekazane Zarządowi Związku
w celu podjęcia odpowiednich stanowisk. Celem Grupy roboczej będzie tworzenie wspólnych
programów edukacyjnych, opracowywanie wspólnych koncepcji współpracy i perspektywy rozwoju
w ramach szkolnictwa zawodowego.

Organizacja i funkcjonowanie oświaty są przedmiotem zainteresowania grupy nie tylko z powodu
wysokich nakładów na oświatę oraz dużego obciążenia organizacyjnego dla samorządów Subregionu
Zachodniego, ale także z powodu wyzwań jakie stoją przed oświatą w kontekście realizowanych
projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w ramach instrumentu RIT.
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Ad. V. Promocja turystyczna.
W ramach tego zadania, Związek zamierza kontynuować współpracę ze Śląską Organizacją Turystyczną
(dalej ŚOT) przy organizacji stoiska promocyjnego województwa śląskiego podczas krajowych targów
turystycznych. Udział Związku będzie finansowany ze środków własnych. Planuje się udział w co
najmniej 5 największych krajowych imprezach targowych z ofertą turystyczną południowo – zachodniej
części województwa śląskiego Subregionu Zachodniego. We współpracy z ŚOT utrzymywany będzie
serwis www.subregionzachodni.slaskie.travel.

Ponadto planuje się uczestnictwo w lokalnych imprezach organizowanych przez samorządy Związku
(np. dni gmin i miast, dożynki) w celu promowania oferty turystycznej regionu. Związek zamierza także
na bieżąco uaktualniać, opracowywać i publikować głównie drukowane materiały promocyjne w postaci
map, przewodników turystycznych dot. Subregionu Zachodniego.

Przedmiotowe zagadnienia są stałym punktem prac powołanej w 2017 roku przez Zarząd Związku
Grupy roboczej ds. promocji turystycznej, której celem jest podejmowanie działań promujących
Subregion Zachodni jako region atrakcyjny turystycznie. Jednym z zasadniczych działań Biura Związku
oraz członków Grupy roboczej w 2019 roku będzie przygotowanie mapy obiektów turystyki sakralnej
i pielgrzymkowej w Subregionie Zachodnim. Ponadto planuje się, aktualizację wydanego w roku 2018
przewodnika pn. „Witaj Przygodo”, który w dalszym ciągu będzie zawierał ofertę edukacyjną dla dzieci
jednak skierowaną tym razem do rodzin z dziećmi.

Związek zamierza również rozwijać szeroką ofertę innych wydawnictw związanych z promocją
turystyczną regionu, m.in. zaplanowano publikację wydawnictwa poświęconego bazie noclegowej
w Subregionie Zachodnim.

Ad. VI. Działania lobbystyczne
Pod pojęciem działań lobbystycznych rozumieć należy stanowiska organów Związku, opiniowanie
projektów aktów prawnych, spotkania osobiste, korespondencję, informacje prasowe i inne instrumenty
wywierania wpływu, mające na celu forsowanie wygenerowanych i wytworzonych w obrębie Związku
opinii, poglądów itp. oraz ich podawanie do publicznej wiadomości. Podejmowane będą działania,
w ramach których tworzone będą opinie Związku w sprawie projektów ustaw i rozporządzeń oraz
innych aktów prawnych, popierane będą wnioski o dofinansowanie projektów zgłaszanych przez
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Związek, jego Członków lub podmiotów publicznych z terenu Subregionu Zachodniego (poprzez
wydawanie rekomendacji), składane będą propozycje uwzględnienia zadań inwestycyjnych na terenie
Subregionu w planach rządowych lub wojewódzkich, przewiduje się udział przedstawicieli Subregionu
w gremiach decydenckich (np. w regionalnych komitetach programowych).

Ad. VII. Rozwój usług szkoleniowych dla JST
W 2019 roku Związek Subregionu Zachodniego będzie kontynuować zadania dotyczące rozwoju usług
szkoleniowych dla JST i ich jednostek organizacyjnych. Corocznie Biuro Związku prowadzi rozeznanie
w zakresie potrzeb szkoleniowych, na podstawie którego planowany jest harmonogram szkoleń
ogólnych, jak i specjalistycznych. Działania dotyczące podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników
samorządowych

prowadzone

są

z

uwzględnieniem

wyspecjalizowanej

kadry,

która

posiada

doświadczenie w realizacji szkoleń dla JST.

Ad. VIII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wykonującymi zadania w zakresie
działalności pożytku publicznego stanowi jedną z form realizacji zadań Związku. W roku 2019,
zaplanowano dalszą współpracę ze Śląską Organizacją Turystyczną, Związkiem Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie
wspierania i wzmacniania realizacji celów statutowych Związku.

Ad. IX. Informacja, komunikacja – serwis internetowy
Obecnie funkcjonująca strona internetowa Związku www.subregion.pl została zmodernizowana w roku
2018 do aktualnych standardów tworzenia WWW.

Strona internetowa Związku służy do informowania społeczności o bieżącej działalności Związku.
Umieszczane są na niej uchwały, protokoły posiedzeń Zarządu Związku i Zgromadzenia Ogólnego,
sprawozdania, stanowiska. Na stronie internetowej znajdują się także informacje o projektach
realizowanych przez Biuro Związku. W roku 2019 Biuro będzie kontynuować redagowanie nowych treści
w serwisie internetowym, a także utrzymywać go w Internecie. Serwis będzie również służył wymianie
informacji między Związkiem, a jego Członkami oraz przedstawianiu najistotniejszych ważnych spraw
dla samorządów Subregionu Zachodniego.
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Na portalu zamieszczane będą również informacje o wdrażaniu przez Związek Strategii RIT oraz
realizacji zadań wynikających z Porozumienia ws. realizacji instrumentu Regionalne Informacje
Terytorialne. Strona internetowa służy Związkowi jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnymi
Inwestycjami Terytorialnymi do informowania o uruchamianych naborach wniosków do poszczególnych
poddziałań RIT RPO WSL 2014-2020.
Ad. X. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet
Państwa i Samorząd Województwa
Związek kontynuować będzie nieodpłatną pomoc doradczą dla swoich członków oraz w miarę
możliwości finansowych i organizacyjnych inicjować lub przyłączać się do projektów korzystających
z dofinansowania zewnętrznego.

Ważnym etapem jest utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przez Związek, gdzie wspólnie
z partnerami

należy

zapewnić

właściwą

realizację

wskaźników

w

okresach

określonych

w poszczególnych umowach o dofinansowanie projektów. Biuro Związku będzie prowadziło bieżący
monitoring ogłaszanych naborów i na bieżąco będzie decydowało o przystąpieniu do naboru, biorąc
każdorazowo pod uwagę możliwości wniesienia wkładu własnego oraz potencjału instytucjonalnego.

Projekt

„Mobilne

Śląskie”.

Stworzenie

systemu

aplikacji

mobilnych

z

wykorzystaniem

zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia
powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.
Związek wraz z partnerami: Związkiem Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „Olza”, Stowarzyszeniem Euroregion Beskidy, Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią oraz
Śląską Organizacją Turystyczną będzie w dalszym ciągu wdrażał w 2019 roku projekt „Mobilne Śląskie”
w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014-2020.
Wnioskodawcą oraz liderem projektu jest Śląska Organizacja Turystyczna, które otrzymało
dofinansowanie do projektu w wysokości 2 238 491,02 zł. Okres realizacji projektu – 31.03.2017 –
30.09.2019. Udział Związku w projekcie nie wiąże się ponoszeniem wkładu finansowego do projektu.
Realizacja projektu na terenie Subregionu Zachodniego dotyczy digitalizacji obiektów takich jak
Zabytkowa Kopalnia Ignacy oraz Zespół Pocysterski w Rudach. W roku 2019 kontynuowane będą prace
polegające na dobudowaniu do projektu slaskie.travel nowych narzędzi, a także stworzeniu aplikacji na
najpopularniejsze platformy mobilne. Nowe formy prezentacji zasobów kulturowych województwa,
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osiągnięte w ramach projektu poprzez digitalizację z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, będą
stanowiły dopełnienie oferty i pozwolą uzyskać dopasowany do oczekiwań społeczeństwa model
informacji.
Projekt "Łączymy z energią" – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Związek Subregionu Zachodniego w 2018 roku złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL na
lata 2014-2020. Szacowana wartość projektu to 21 728 912,50 zł, przy dofinansowaniu 20 547 700,00 zł.
Przewidywany termin realizacji projektu: lata 2019-2021. Projekt zakłada montaż instalacji OZE
w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego (Godów, Marklowice, Pszów,
Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Krzyżanowice, Racibórz, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik), obejmujących
ponad 72% populacji Subregionu, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce.
Łącznie, w 1214 obiektach wykonane zostanie 1468 instalacji OZE, obejmujących zarówno produkcję
energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u., jak i produkcję energii elektrycznej. Projekt realizowany jest
w formule grantowej, gdzie dofinansowaniem objęte zostały następujące technologie:
- instalacje fotowoltaiczne,
- pompy ciepła do c.w.u.,
- kotły na pelet z biomasy.

W konsekwencji, analizowany projekt realizuje kluczowe cele RPO, polityki regionalnej i krajowej
w zakresie ochrony powietrza - począwszy od podniesienia poziomu produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, poprzez poprawę efektywności energetycznej, rozwój energetyki prosumenckiej,
a skończywszy na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń (głównie pyłowych) z instalacji grzewczych
sektora komunalno-bytowego. Projekt znajduje się w fazie oceny formalnej, a jego realizacja uzależniona
od pozyskania środków z funduszy zewnętrznych.

Projekt "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Związek w 2018 roku złożył również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
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energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL na lata 2014-2020. Szacowana
wartość projektu to 8 387 729,00 zł, przy dofinansowaniu wynoszącym 7 909 800,00 zł. Projekt zakłada
wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na
terenie 13 gmin Subregionu Zachodniego (Gaszowice, Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Lubomia, Mszana,
Pszów, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Żory, Godów),
obejmujących ponad 77% populacji Subregionu, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do
największych w Polsce. Łącznie, w 341 obiektach wykonane zostanie 539 instalacji, obejmujących
zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u., jak i - jako element uzupełniający - produkcję
energii elektrycznej. Projekt realizowany jest w formule grantowej, gdzie dofinansowaniem objęte zostały
następujące technologie:
- kotły gazowe,
- kotły na pelet z biomasy,
- przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz
- instalacje fotowoltaiczne (jako technologia uzupełniająca).

W konsekwencji, analizowany projekt realizuje kluczowe cele RPO, polityki regionalnej i krajowej
w zakresie ochrony powietrza - poprawa efektywności energetycznej, ograniczanie emisji zanieczyszczeń
i walka z niską emisją, a także wzrost produkcji energii z OZE. Projekt znajduje się w fazie oceny
formalnej, a jego realizacja uzależniona od pozyskania środków z funduszy zewnętrznych.
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