W dniu 10.11.2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu numer
RPMA.04.02.00-14-4527/16 „Zwiększenie efektywności energetycznej Wyższego Seminarium
Duchownego w Radomiu”
TYTUŁ PROJEKTU: Zwiększenie efektywności energetycznej Wyższego Seminarium Duchownego
w Radomiu
CEL PROJEKTU: Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych Gminy Miasta
Radomia do 2017 roku.
Ogólne założenia: przedsięwzięcie z zakresu poprawy efektywności energetycznej sali gimnastycznej
jednego z kompleksu budynków użyteczności publicznej Wyższego Seminarium Duchownego
w Radomiu (WSD w Radomiu) w szczególności promującym jej kompleksowy wymiar tj. głęboką
modernizację energetyczną w tym połączoną z modernizacją źródła ciepła oraz zastosowanie
odnawialnych źródeł energii. Cel główny: zwiększona efektywność energetyczna budynków
publicznych Gminy Miasta Radomia do 2017 roku. Zakres: Głębokie działania termomodernizacyjne
dotyczą sali gimnastycznej (z lat 80 XX w) jednego z budynków kompleksu WSD pełniącego funkcje
użyteczności publicznej w sektorze oświaty. Grupa docelowa (interesariusze): odbiorcy usług działań
edukacyjnych WSD z obszaru woj. mazowieckiego pracownicy sektora edukacji mieszkańcy regionu,
w tym Radomia i okolic lokalne władze. Charakterystyka: kompleksowe prace (głęboka
termomodernizacja) wynikające z audytów energetycznych: 1. termomodernizacja ścian, stropów,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej) 2. modernizacja kotłowni i zmiana sposobu
ogrzewania (zastosowanie pomp ciepła) 3. zastosowanie ogniw fotowoltaicznych 4. modernizacja
oświetlenia Projekt obejmuje także wykonanie niezbędnej dokumentacji projektu – technicznej
i studium wykonalności. Dla poprawnego wdrożenia projektu - nadzór inwestorski i autorski oraz
doradztwo prawne związane z obsługą projektu. Etapy, sposoby ich realizacji (metoda, forma): Proces
przygotowawczy 1. Analiza zmian sektora energetyki i potrzeb energetycznych WSD oraz dostępnych
źródeł finansowania (rynek dotacji i kredytów). 2.Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń 3.
Rozpoczęcie starań o uzyskanie dotacji w RPO WM złożenie wniosku aplikacyjnego - podpisanie
umowy wsparcia Realizacja 1. Wybór wykonawców zgodnie z wytycznymi RPO WM i zgodnie
z prawem krajowym i wspólnotowym 2. Realizacja inwestycji Rozliczenie 1.Końcowe rozliczenie
projektu Trwałość (5 lat): 1. Utrzymanie rezultatów
BENEFICJENT: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu
Całkowita wartość projektu: 1 442 689,18zł
Kwota dofinansowania: 1 154 00,74zł

