
                                                         
Miasto Jelenia Góra, we wrześniu 2008 r. złożyło wniosek pn."Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze" do Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko w ramach Priotytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna 

środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej. 

Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i w 2009 r. znalazł się na liście 

rezerwowej projektów - z uwagi na małą ilość środków w tym priorytecie a także dużą ilość 
podmiotów wnioskujących o dofinansowanie na tego typu inwestycje w Polsce. 

W lipcu 2011 r., po ponownej weryfikacji listy rezerwowej projektów, projekt nasz z uwagi 

na pozostające środki w tym Priorytecie - przesunięty został na listę podstawową. Tym 

samym, Miasto Jelenia Góra wezwane zostało do przedłożenia niezbędnych dokumentów w 

celu przedłożenia ich do oceny merytorycznej II stopnia. 

W grudniu 2011 r. otrzymaliśmy pozytywną decyzję o otrzymaniu dofinansowaniu, a 24 maja 

2012 roku podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-054/09-00 dla 

projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności - 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Projekt pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze" 

realizowany jest w ramach POIiŚ - dotyczy termomodernizacji 11 budynków użyteczności 

publicznej na terenie Miasta Jeleniej Góry. 

Obecnie zakończono już termomodernizację 6 placówek oświatowych, tj. MP nr 10, 

Gimnazjum nr 2 i 3 oraz SP nr 3, SP nr 11 i SP nr 15. 

 
Miejskie Przedszkole nr 10 



 
Gimnazjum nr 2 

 
Gimnazjum nr 3 

 
Szkoła Podstawowa nr 3 



 
Szkoła Podstawowa nr 11 

 
Szkoła Podstawowa nr 15 

 
Szkoła Podstatwowa nr 2 



 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. C.K Norwida 

 
Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" 

 

Częściową termomodernizację 2 budynków oświatowych przeprowadzono w latach 2009 i 

2010 r., których zakończenie zaplanowano w 2012 r. tj. MP nr 27 i SP nr 2. 

W dwóch placówkach oświatowych przeprowadzono częściową termomodernizację w roku 

2010 r. tj. w ZSO nr 2 i ZST „Mechanik” a pozostałą część prac termomodernizacyjnych 

planowana jest do ukończenia w 2012 r. 

Jedną placówkę oświatową tj. ZSO nr 1 w całości zaplanowano do termomodernizacji w 2012 

r . 

Zakres prac termomodernizacyjnych ww. placówkach obejmuje: ocieplenie ścian 

zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm, ocieplenie stropodachu wentylowanego przez 

wdmuchiwanie warstwy materiału izolacyjnego typu Ekofiber o grubości 20 cm, ocieplenie 

stropu pod poddaszem warstwą materiału izolacyjnego typu ekofiber o grubości 16 cm, 

wymiana starych okien na energooszczędne okna PCV o współczynniku U = 1,45 W/m²K 

oraz wymiana starych drzwi wejściowych na nowe o współczynniku U = 1,55 W/m²K. 

Całkowita wartość projektu: 10 204 849 PLN 
Poziom dofinansowania : 50% tj. 5 102 424,50 PLN 

Lata realizacji 2008-2012. 



20.08.2012 zakończone zostały prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 2. 

Zakres prac obejmował: wymianę okien i drzwi wejściowych; ocieplenie: ścian zewnętrznych 

piwnic, stropu i stropodachu. Placówka pozyskała również nową kolorystykę. 
Szkoła Podstawowa nr 2 
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20.08.2012 zakończone zostały prace termomodernizacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 27. 

Zakres prac obejmował: wymianę okien i drzwi wejściowych; ocieplenie ścian zewnętrznych. 

Placówka pozyskała również nową kolorystykę. 
 

Miejskie Przedszkole nr 27 

 
Miejskie Przedszkole nr 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25.08.2012 zakończono termomodernizację wszystkich budynków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Gimnazjalnej 2. Zakres prac obejmował: wymianę okien i 

drzwi wejściowych; ocieplenie ścian zewnętrznych, piwnic, stropodachu pełnego, 

stropodachu z pustką powietrzną i stropu pod dachem. Placówka pozyskała również nową 
kolorystykę. 
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 trwają jeszcze prace przy wymianie stolarki 

okiennej i drzwiowej poddawana jest renowacji stolarka okienna w auli szkoły łącznie z 

renowacją witraży 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.11.2012 r. Miasto podpisało Aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększający dofinansowanie do 85% . 

15.01.2013 r. zakończone zostały prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Kochanowskiego. Zakres prac obejmował: wymianę okien 

drewnianych i drzwi na nowe energooszczędne, renowację drzwi drewnianych, wejściowych, 

docieplenie stropu. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 



 
 

 

Na dzień 15 stycznia 2013 r. zakres rzeczowy Projektu „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Jeleniej Górze” został zakończony. 

 


