Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł
ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę.
W 2018 i 2019 roku zrealizowano kolejno 57 i 10 wymian kotłów wykorzystujących paliwo
gazowe oraz kolejno 18 i 2 wymiany kotłów spalających biomasę, co procentowo dało
w 2018 roku odpowiednio 85,07% i 90%, a w 2019 roku odpowiednio 14,93% i 10% postępu
wymian.
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Suma przyznanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego wynosi 1 237 665,85 zł.
Suma wykorzystanych środków w ramach wymiany kotłów wynosi 1 167 632,91 zł,
z których skorzystało 87 beneficjentów.
Średni koszt inwestycji wynosi 13 421,07 zł.
Maksymalne dofinansowanie do wymiany kotła oraz na modernizację instalacji
to 14 000,00 zł.

 Suma ogółem inwestycji wykonanych przez 87 beneficjentów wyniosła
1 429 171,69 zł.
 Średnio inwestycja przypadająca na jednego beneficjenta wyniosła 16 427,26 zł.
 Maksymalne dofinansowanie do wymiany kotła oraz na modernizację instalacji
to 14 000,00 zł.
 Przeprowadzono kontrolę 87 inwestycji opartą na ocenie zgodności działań
beneficjentów ostatecznych z umową w ramach projektu.
 Przeprowadzono kontrolę 11 inwestycji opartą na ocenie zgodności działań
beneficjentów ostatecznych z zawartą przez nich umową w ramach projektu,
w zakresie wykonania prac termomodernizacyjnych zgodnie z określonymi zasadami
i warunkami w umowie, ocenie energetycznej budynku oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
 Przeprowadzono działania związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej
mieszkańców.
 W ramach projektu zostały wydrukowane plakaty, ulotki i broszury.
 Zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia instruktażowo-informacyjne
dla mieszkańców Gminy. Odbyły się one w remizie OSP Tenczynek, świetlicy w
Nowej Górze oraz w trzech Szkołach Podstawowych.
 Zorganizowano i przeprowadzono Czwórbój ekologiczny – cztery konkursy dla dzieci
i młodzieży dedykowane Dniu Czystego Powietrza, Europejskiemu Dniu bez
Samochodu, Międzynarodowemu Dniu Ziemi i Europejskiemu Tygodniowi
Zrównoważonego Transportu.
 Zorganizowano i przeprowadzono konkurs ekologiczny na spot (filmik) zachęcający
do wymiany palenisk domowych na przyjazne środowisku, organizowany dla uczniów
klas VII-VIII i gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich na terenie Gminy
Krzeszowice. W ramach działania zostały również zakupione nagrody ekologiczne dla
zwycięzców. Filmik, który wygrał został zamieszczony na kanale internetowym
Gminy.
 Zorganizowano III Krzeszowickie Targi Grzewcze – dzień otwarty ekologicznego
ogrzewania. W ramach działania zaproszono Fundację Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych, która zaprezentowała mobilne urządzenie grzewcze POLoNEs,
demonstrujące proces spalania w piecu ekologicznym i dotychczasowym źródle ciepła
wraz z pomiarem zanieczyszczeń zawartych w spalinach.

