
  

Ruszyła termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dębicy  

19 sierpnia 2015 r. rozpoczęły się prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Dębicy realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych 
na terenie Gminy Miasta Dębica-etap II”. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu 
udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowita 
wartość projektu wynosi 3 777 931 zł. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków MF 
EOG wyniesie  2 192 128 zł.  

Prace termomodernizacyjnne w budynku SP nr 9 przy ul. Grottgera 9 w Dębicy wykonuje 
Konsorcjum firm „Ecoresbud” z Jasła i Usługi Wod-Kan, c.o. i gaz Rafał Nowak z Nowego 
Żmigrodu, które wygrało przetarg na realizację tej inwestycji. Jej koszt to 1.805.251 zł. W 
ramach zaplanowanych prac wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły, 
łączników i sali gimnastycznej docieplenie ścian piwnic, docieplenie stropodachu, 
docieplenie stropu zewnętrznego wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż 
nawiewników higrosterowanych, kompleksowa wymiana instalacji,  przewodów i grzejników 
oraz systemu grzewczego.   

Planowany w umowie z Wykonawcami termin zakończenia prac termomodernizacyjnych  
przypada na koniec grudnia 2015 r.     

Informacja o funduszach: 

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 nowo przyjętych 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 oraz dziedzictwo kulturowe. Więcej informacji o funduszach 
https://www.eog.gov.pl/. 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie 

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 


