
 

 

 

 

 

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza II nabór 
wniosków grantowych 

w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. 

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych  
i odnawialne źródła energii”. 

 
Gmina Krotoszyce wraz z Gminą Bolków, Gminą Paszowice, Gminą 

Mściwojów oraz Gminą Wądroże Wielkie rozpoczęła realizację projektu pn. 
„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych  
i odnawialne źródła energii’. 
 
Celem projektu jej poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez 
udzielenie grantów umożliwiających wymianę wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła. Wsparcie obejmuje modernizację systemów grzewczych poprzez  
wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci 
ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych na OZE lub 
instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe. 
 
Z dofinansowania w ramach projektu w Gminie Krotoszyce będzie mogło 
skorzystać 50 mieszkańców (liczba może się zwiększyć w zależności o 
wartości złożonych wniosków). W ramach I nabory umowy na powierzenie 
grantu zostały odpisane z 25 Grantobiorcami, w związku z tym z 
dofinansowania może skorzystać jeszcze 25 właścicieli nieruchomości z 
terenu Gminy Krotoszyce. 

UWAGA - NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ! 
 
Maksymalna kwota dofinansowania 20 000 zł , co stanowi 85 % kosztów 
kwalifikowanych. 
 



 

 

 

 

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które NIE 
ZOSTAŁY rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. 
 
Bardzo prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem o naborze oraz 
dokumentami załączonymi poniżej. 
 
Wniosek wraz z załącznikami może być dostarczony na dwa sposoby; 

1) Listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce na adres Urzędu 
Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, 

2) Złożony osobiście w Urzędzie Gminy Krotoszyce po uprzednim 
ustaleniu terminu wizyty z pracownikiem (obostrzenia spowodowane 
pandemią COVID-19). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od 

dnia 10.03.2021 r. od godz. 07:00 do 27.04.2021 r. do godz. 15:00. 
 
Złożenie wniosku po terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku 
bez rozpatrzenia. 
 
 
AUDYT ENERGETYCZNY 
 
Audyt energetyczny – niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie 
W ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. 
„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów 
grzewczych  i odnawialne źródła energii”. 
 
Informujemy, iż osobą odpowiedzialną za opracowanie uproszczonych 
audytów energetycznych z terenu Gminy Krotoszyce jest: 
Pan Paweł Bodak tel. 663 933 799 
 



 

 

 

 

Terminy realizacji oraz wszelkie procedury związane  z opracowaniem 
uproszczonych audytów prosimy uwzględniać bezpośrednio z wykonawcą 
zadania. 
 
Jednostkowy koszt audytu – 475 zł brutto. 
 
Audyt energetyczny stanowi niezbędny element wniosku o udzielenie 
grantu, w związku z czym musi zostać wykonany przed złożeniem 
wniosku. 
 

 

 
Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędną dokumentacją do przygotowania               
i złożenia wniosku została zamieszczona na stronie internetowej gminy 
www.krotoszyce.pl w zakładce –INFORMATOR - GRANTY NA WYMIANĘ 
PIECÓW.  
 
 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i składania 
wniosków.  
 

 
Dodatkowych informacji udziela: 
Barbara Kałuża-Boczula 
Anna Niedźwiecka 
sekretariat: 76 8878421 w.13 
kom. 697 908 800 
e-mail: b.boczula@krotoszyce.pl  
e-mail: sekretarz@krotoszyce.pl 


