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Projekt pn. „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli 
EKOinwestycje poprawiające efektywność 
energetyczną w budynkach użyteczności 

publicznej”  
 
 

złożony w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i 
promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego 

EOG.  



 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają 

się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji 

dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE 

na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). 

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda 

euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla 

organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i 

sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, 

Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw 

darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary 

wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, 

społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, 

sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.  

 

Fundusze EOG –  
podstawowe informacje: 



Poprawa efektywności energetycznej w 

budynkach objętych przedmiotową 

inwestycją oraz wzrost produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych. 

 

 

 
Główny cel inwestycji:  
 



Pozostałe cele inwestycji: 

• poprawa standardu obiektów oraz walorów estetycznych - 

podniesienie komfortu przebywania w budynkach użyteczności 

publicznej;  

• ograniczenie wydatków eksploatacyjnych oraz remontowych 

ponoszonych tytułem bieżącego utrzymania budynków - w głównej 

mierze redukcja kosztów utrzymania; 

• poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy, w tym przede 

wszystkim jakości powietrza;  

• wzrost świadomości społeczno – ekologicznej mieszkańców gminy; 

• poprawę wizerunku i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

 

 



Innowacyjność projektu: 

Projekt można uznać jako innowacyjny ze względu na 

wdrożenie w nim nowych rozwiązań stosowanych na rynku 

budowlanym, takich jak pierwsze i jedyne na świecie 

grzejniki płytowe z przepływem szeregowym, które 

oszczędzają do 11% energii zapewniając jednocześnie 

100% komfortu cieplnego, dostosowanego do pracy w 

warunkach obowiązujących surowych norm i obostrzeń.  



  

Beneficjenci projektu: 

• Mieszkańcy Gminy Lipie;  

• Pracownicy: Urzędu Gminy Lipie, Zespołu Szkół Szkolno – Przedszkolnych 

w Lipiu, Zespołu Szkół Szkolono – Przedszkolnych w Parzymiechach, 

Gimnazjum w Zespole Szkół Szkolno – Przedszkolnym w Parzymiechach;   

• Uczniowie  Zespołu Szkół Szkolno – Przedszkolnych w Lipiu oraz Zespołu 

Szkół Szkolno – Przedszkolnych w Parzymiechach, Gimnazjum w Zespole 

Szkół Szkolno – Przedszkolnym w Parzymiechach;    

• Interesanci Urzędu Gminy Lipie; 

• Władze na szczeblu gminy; 

• Władze na szczeblu wojewódzkim. 

 



Przy budynku Urzędu Gminy  

w Lipiu wykonane  zostaną  
prace: 
 • ocieplenie przegród budynku oddzielających część ogrzewaną od 

powietrza zewnętrznego, gruntu i przylegających pomieszczeń 

nieogrzewanych: ściany zewnętrzne, ściany fundamentowe, strop pod 

poddaszem;  

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

• wymiana instalacji grzewczej; 

• wymiana źródeł światła na energooszczędne, typu LED; 

• wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne; 

• instalacja nowoczesnego, energooszczędnego, ekologicznego źródła 

ciepła - kotła na biomasę; 

• instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 



Stan obiektu przed inwestycją: 



Wizualizacja obiektu po inwestycji:  



Przy budynku ZS-P  

w Lipiu wykonane zostaną 

prace: 

 • ocieplenie przegród budynku oddzielających część ogrzewaną od 

powietrza zewnętrznego, gruntu i przylegających pomieszczeń 

nieogrzewanych: ściany zewnętrzne, ściany fundamentowe, strop pod 

poddaszem, stropodach; 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

• wymiana instalacji grzewczej; 

• wymiana źródeł światła na energooszczędne, typu LED; 

• wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na 

energooszczędne; 

• instalacja nowoczesnego, energooszczędnego, ekologicznego źródła 

ciepła - kotła na biomasę; 

 



Stan obiektu przed inwestycją: 



Wizualizacja obiektu po inwestycji: 



Przy budynku ZS-P  

w Parzymiechach  

wykonane zostaną prace: 
• ocieplenie przegród budynku oddzielających część ogrzewaną od 

powietrza zewnętrznego, gruntu i przylegających pomieszczeń 

nieogrzewanych: ściany zewnętrzne, ściany fundamentowe, 

stropodach; 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

• wymiana instalacji grzewczej; 

• wymiana źródeł światła na energooszczędne, typu LED; 

• wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na 

energooszczędne; 

• instalacja nowoczesnego, energooszczędnego, ekologicznego źródła 

ciepła - kotła na biomasę; 

•          



Stan obiektu przed inwestycją: 



Wizualizacja obiektu po inwestycji: 



  

Koordynator projektu   
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