
     
 

 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko 

Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Działanie 1.3 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

Poddziałanie 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

publicznych 

 

Instytucja Wdrażająca: Narodowy  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Tytuł Projektu: Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego Politechniki 

Krakowskiej, Laboratoria J (1A) i K (1B), al. Jana Pawła II 37, Kraków    

POIS.01.03.01-00-0015/17 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu – 19 245 901,60 zł, w tym koszty 

kwalifikowane – 11 389 751,41 zł 

Maksymalna kwota dotacji – 9 681 288,69  zł 

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych zadania 

Cel bezpośredni projektu: głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Laboratoria J (1A) i K (1B) 

zlokalizowanych przy al. Jana Pawła II 37 w  Krakowie 

Cel główny projektu: Poprawa stanu środowiska dzięki kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków  

Efekt projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa jakości 

powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

Zakres projektu: ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian budynku, wymiana drzwi 

zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, montaż nawiewników, modernizacja wentylacji,  

modernizacja c.o., modernizacja cwu, montaż instalacji solarnej, wymiana instalacji 

elektrycznej i oświetlenia na ledowe, montaż fotowoltaiki 

 

 



     
 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną 

wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, 

przejrzysty. 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach  

lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją projektów dofinansowanych  

ze środków PO IiŚ znajduje się na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci  

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza:  

https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-

konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokumen

t&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC   

lub wysłać wiadomości na adres naduzycia.POIS@miir.gov.pl  

 

Dokumentacja fotograficzna  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
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W dniu 22 stycznia 2020 roku Politechnika Krakowska podpisała umowę o roboty budowlane 

z wykonawcą prac termomodernizacyjnych. Plac budowy został przekazany wykonawcy 

w dniu 3 lutego 2020 roku.  

W celu poinformowania opinii publicznej oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie 

o uzyskanym dofinansowaniu, na terenie budowy postawiona została tablica informacyjna, 

zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 13 do umowy o dofinansowanie. 

 

 

 

 



     
 

 

 


