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DZIAŁALNOŚĆ POZASTATUTOWA – FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

 
Rok 2010 był kolejnym rokiem działania  Funduszu w obszarze I i II osi priorytetowej 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz  Priorytetu III Lubuskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO).  

W roku 2010 Fundusz obsługiwał  w ramach dwóch programów operacyjnych projekty,  

dla których przyznane dofinansowanie środkami unijnymi wynosiło na koniec roku ogółem 

411.976 tys. zł, z tego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 180.437 tys. zł 

(Priorytet I - 153.619 tys. zł, Priorytet II -  26.818 tys. zł) oraz w Lubuskim Regionalnym 

Programie Operacyjnym - 231.539 tys. zł. 

1. Realizacja zadań w ramach POIiŚ 

W 2010 roku działania Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko obejmowały: 

• ocenę merytoryczną wniosków w ramach konkursu  nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009   

działanie 1.1. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM., 

• przygotowanie umów, 

• obsługę podpisanych umów o dofinansowanie w zakresie płatności, 

• realizację  czynności kontrolnych,  

• realizację działań w zakresie informacji i promocji, 

• udział w przygotowaniu  konkursu  w ramach działania 2.1. Kompleksowe 

przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 5/POIiŚ/2.1/01/2010)  

oraz działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych  

i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011). 

W odniesieniu do dwóch wniosków, które znalazły się na liście  rankingowej w ramach 

konkursu z roku poprzedniego (nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 działanie 1.1. Gospodarka wodno- 

ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM)  Minister Środowiska wydał warunkowe 

potwierdzenie przyznania dofinansowania.  Beneficjenci zostali zobowiązani do złożenia 

dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnienia wniosków o dofinansowanie. Ponowna ocena  

wydruk z sewrisu POIiŚ WFOŚiGW w Zielonej Górze                sprawozdanie za 2010 1



(w zakresie objętym warunkowym Potwierdzeniem przyznania dofinansowania) zakończyła 

się pozytywnie. W jej rezultacie w roku 2010 zostały podpisane następujące  umowy 

dofinansowania projektu: 

• „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji 

Szprotawa” – całkowita wartość projektu 106.579.900,03 PLN, kwota dofinansowania 

ze środków Funduszu Spójności 43.670.088,17 PLN - (umowa podpisana w dniu  

20.08.2010 r.), 

• „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej  na terenie miasta i gminy Lubsko” 

- całkowita wartość projektu 90.014.144,76  PLN, kwota dofinansowania ze środków 

Funduszu Spójności, 37.173.626,89 PLN -  (umowa podpisana w dniu  24.08.2010 r.). 

Ponadto, po spełnieniu wymagań określonych w Potwierdzeniu przyznania dofinansowania  

z dnia 3.03.2010 r., w dniu 11.05.2010 r.  podpisana została umowa  dofinansowania projektu 

realizowanego przez ZUO Gorzów Wlkp. pt. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji 

Odpadów w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180” złożonego w ramach konkursu  

nr 2/POIiŚ/2.1/02/2009. Złożony w ramach tego samego konkursu projekt „Rozbudowa  

i modernizacja  systemu gospodarki odpadami  dla rejonu Zielonej Góry” potwierdzenie 

przyznania dofinansowania otrzymał w dniu 9.11.2010 r.. 

Projektom, które nie  zostały ujęte na liście rankingowej ("Budowa i modernizacja sieci  

oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary - etap I" oraz "Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie - Etap I") stworzono możliwość 

finansowego zabezpieczenia realizacji ze środków krajowych. NFOŚiGW wystąpił  

z inicjatywą udzielenia pożyczki w kwocie odpowiadającej wnioskowanemu dofinansowaniu 

w ramach POIiŚ (pożyczka podlega zwrotowi w przypadku przesunięcia projektu z listy 

rezerwowej na listę projektów i otrzymania dofinansowania  w ramach POIiŚ). Warunkiem 

skorzystania z tej propozycji było przekazanie projektów do oceny przez NFOŚiGW.  

W dniu 12 października 2010 roku został podpisany  aneks do „Porozumienia  

z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przekazania i przyjęcia do realizacji zadań”,  

w wyniku którego projekty te formalnie  przekazano do oceny przez NFOŚiGW. 

W 2010 roku w związku ze zmianą Ustawy o finansach publicznych nastąpiła zmiana 

sposobu przekazywania dofinansowania. Dotychczas Instytucja Pośrednicząca przekazywała  

na rachunek Funduszu środki na podstawie złożonego zapotrzebowania (wynikającego  

z potrzeb zgłoszonych przez Beneficjentów), a następnie po zatwierdzeniu wniosków  

wydruk z sewrisu POIiŚ WFOŚiGW w Zielonej Górze                sprawozdanie za 2010 2



o płatność Fundusz przekazywał zatwierdzone kwoty dofinansowania Beneficjentom.  

Od początku 2010 roku środki przekazywane są na rzecz Beneficjentów za pośrednictwem 

Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pełni funkcję Płatnika. Na podstawie zawartej 

z BGK umowy, Fundusz został wyposażony w terminale umożliwiające generowanie  

i zatwierdzanie dyspozycji. System ten funkcjonował w 2010 r. bez zakłóceń.  

Realizacja płatności odbiegała od założeń planu. Na podstawie danych wynikających  

z zawartych umów oraz po konsultacjach z Beneficjentami, którzy podpisali umowy 

dofinansowania, założono wydatkowanie w roku 2010  kwoty 30.863.252,09 zł. 

Uruchomiono płatności  w wysokości 12.516.363,73 zł,  poświadczono kwotę wydatków 

kwalifikowanych 14.725.133.87 zł. Przyczyny takiej sytuacji leżały po stronie Beneficjentów.  

M. innymi trudności z  uzyskaniem kredytu na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu 

realizowanego przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o (umowa z 2009 roku) 

spowodowały, że nie można było  rozstrzygnąć postępowania na wybór wykonawcy zadania. 

Ostatecznie w wyniku promesy udzielonej  przez Fundusz przeszkoda ta została pokonana, 

przetarg rozstrzygnięto, a  umowa z wykonawcą została podpisana. Niestety nie było już 

możliwości takiego zaawansowania robót, które umożliwiałoby Beneficjentowi realizację 

planowanych płatności. Z planowanych do wypłaty  środków, wypłacono ostatecznie jedynie 

kwotę 246.653,88 zł.  

Dla projektów: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji 

Szprotawa” oraz „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej  na terenie miasta i gminy 

Lubsko” nie planowano  w 2010 roku wypłaty środków 

Ponieważ proces wnioskowania o płatność jest dość złożony (wymaga właściwego - 

specyficznego udokumentowania poniesionych wydatków, skrupulatnego wypełniania 

formularzy, dochowania procedur itp.), a rok 2010 był w zasadzie początkiem realizacji 

płatności, pojawiły się problemy związane z jakością przedstawianych dokumentów.  

W konsekwencji wnioski wymagały często licznych i obszernych korekt, co miało wpływ  

na długotrwałość procedury zatwierdzania wniosków. 

Kontrola realizacji projektów w formie kontroli na miejscu w 2010 roku nie była prowadzona. 

Powodem tego było stosunkowo niewielkie zaawansowanie realizacji projektów 

finansowanych w ramach POIiŚ, a także bardzo duże obciążenie obowiązkami związanymi  

z wdrażaniem LRPO. Prowadzono natomiast bieżącą kontrolę realizacji projektów  

na podstawie wniosków o płatność, w tym weryfikację postępowań w sprawie zamówień 
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publicznych. Przeprowadzono także kontrolę: ex-ante zamówień publicznych na wniosek 

Gminy Lubsko oraz  ex-post na wniosek Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

W 2010 roku w ramach działań promocyjnych zaplanowanych przez Fundusz  zrealizowano: 

• druk artykułu sponsorowanego dotyczącego projektów finansowanych w ramach 

POIiŚ,  dla których  Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej, 

• zakup gadżetów promocyjnych z logo POIiŚ  do bezpłatnego rozpowszechniania, 

• udział w targach POLEKO w ramach stoiska POIiŚ. 

W grudniu 2010 roku Fundusz uczestniczył w przygotowaniu kolejnego naboru wniosków  

w ramach działań 2.1. oraz 2.2. POIiŚ realizowanego w styczniu i lutym 2011 roku.  

2. Realizacja zadań w ramach LRPO 

Fundusz pozostaje jednym  z trzech wojewódzkich funduszy zaangażowanych we wdrażanie 

regionalnych programów operacyjnych. Dla Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Fundusz jest Instytucją Pośredniczącą  II stopnia. W tym zakresie 

Fundusz działa w oparciu o  Porozumienie podpisane z Zarządem Województwa Lubuskiego 

w dniu 13 grudnia 2007 roku, instrukcję wykonawczą oraz obowiązujące wytyczne.  

W ramach wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 

działania Funduszu w roku 2010 obejmowały: 

• ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach rozszerzenia Listy 

Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (IPI) 

• ocenę wniosków w ramach konkursu LRPO/3.2/1/2010, 

• przygotowanie i aneksowanie umów, 

• obsługę podpisanych umów w zakresie płatności. 

• kontrolę realizacji projektów, 

• działania informacyjno – promocyjne, 

• przygotowania do ogłoszenia konkursów. 

Absolutnym priorytetem w bieżących działaniach była realizacja płatności w stosunku  

do umów już zawartych.  Spowodowane to było ubieganiem się o jak najwyższy udział  

w podziale środków  z Krajowej Rezerwy Wykonania, a wynikało z realizacji przez Fundusz 

polityki Zarządu Województwa.  
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Ocena projektów ujętych na Liście IPI w części  przeniesiona została  na 2010 r. Wszystkie 

projekty złożone zakończono oceną oraz podpisaniem umów, w tym siedem projektów,  

które uzyskały decyzje o dofinansowaniu w 2010 roku. Listę tych projektów zawiera wykaz 

nr 3. Przeciągająca się procedura oceny spowodowana była z jednej strony priorytetem  

dla płatności z umów już zawartych, ale w jeszcze większym stopniu niezadowalającą 

jakością składanych dokumentów i koniecznością wielokrotnej poprawy wniosków  

i załączników. Problemy związane z jednoznacznym określeniem zakresu rzeczowego, 

terminów realizacji, właściwych załączników, błędów w zakresie analiz finansowych 

projektów itp. sprawiały, że proces weryfikacji wniosków był zdecydowanie bardziej 

absorbujący niż zakładano.  

W związku ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją Ustawy o finansach publicznych, 

konieczne było aneksowanie wszystkich 27 wcześniej zawartych umów. Zmiany dotyczyły 

między innymi sposobu przekazywania dofinansowania (w związku z wprowadzeniem 

instytucji Płatnika), definicji itp. Ostatnią umowę dofinansowania projektu umieszczonego  

na Liście podpisano w grudniu 2010. 

Dnia 10 marca 2010 został ogłoszony nabór wniosków w ramach działania 3.2 Poprawa 

jakości powietrza, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Wg założeń na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 8,8 mln zł ( w tym 800 tys. zł 

jako rezerwa w ramach procedur odwoławczych). Termin naboru trwał od  10 do 25 marca. 

Ze względu na liczne sygnały ze strony Wnioskodawców, Zarząd Województwa przedłużył 

ten okres o 3 tygodnie i ostateczny termin przyjmowania wniosków upłynął 15 kwietnia.  

W terminie złożono 38 wniosków o wartości całkowitej 87.670.441,43 zł i wnioskowanym 

dofinansowaniu w kwocie 59.395.657,99 zł. Jeden wniosek złożony został po terminie  

i zgodnie z  warunkami konkursu nie został poddany ocenie.  

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej (ocena wymogów formalnych  oraz ocena  

wg kryteriów specyficznych) do kolejnej fazy zostało zakwalifikowanych 35 wniosków. 

Projekty po pozytywnej ocenie pod względem formalnym poddane zostały ocenie 

merytorycznej dokonywanej w ramach prac Grupy Roboczej. Sprawdzano opracowaną  

przez Beneficjenta dokumentację pod kątem zgodności z kryteriami zatwierdzonymi przez 

Komitet Monitorujący LRPO. Do oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało  

21 projektów o całkowitej wartości 64.873.749,39 zł, na ogólną kwotę dofinansowania 

41.734.241,30 zł. Do końca roku etap oceny merytorycznej pozytywnie przeszło  

16 projektów. Z tego w stosunku do 10 projektów decyzja o dofinansowaniu została podjęta 
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przez Zarząd Województwa Lubuskiego 24 listopada 2010 roku. Kolejne sześć projektów 

decyzję o dofinansowaniu uzyskało 8 grudnia 2010 roku. Projekty te zawiera wykaz nr 2.  

Do końca roku spośród projektów, które uzyskały pozytywną decyzję o dofinansowaniu udało 

się podpisać 11 umów. Pozostałe umowy znajdowały się  na etapie przygotowań. 

Do największych projektów dofinansowanych w ramach konkursu LRPO/3.2/1/2010 należą: 

• „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderka Chopina  

w Żarach”,  wnioskodawca - Gmina Żary o statusie miejskim. Całkowita wartość 

zadania 4.086.687,43 zł, przyznane dofinansowanie: 2.338.313,45 zł. 

• „Budowa elektrowni wiatrowej Kartowice o mocy 1,5 MW”,  wnioskodawca - Elsett 

Electronics Sp. z o.o. Całkowita wartość zadania 11.680.158,00 zł, przyznane 

dofinansowanie 5.265.645,00 zł. 

• Termomodernizacja oraz modernizacja systemów ciepłowniczych obiektów 

oświatowych Gminy Lubsko”,  wnioskodawca - Gmina Lubsko. Całkowita wartość 

zadania 4.492.942,70 zł, przyznane dofinansowanie 3.144.205,89 zł. 

• „Termomodernizacja budynków administracyjnych  przez Oddział ZUS w Gorzowie 

Wlkp.”,  wnioskodawca - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Całkowita wartość 

zadania 3.941.092,04 zł , przyznane dofinansowanie 2.948.351,30 zł.. 

• „Termomodernizacja – preizolacja sieci ciepłowniczej”,  wnioskodawca - 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Całkowita wartość 

zadania 3.290.753,81 zł, przyznane dofinansowanie: 2.797.140,73 zł. 

W 2010 roku Fundusz prowadził obsługę podpisanych umów zarówno w ramach konkursu 

LRPO/3/1/2008 jak i zadań z listy Indykatywnego Planu Inwestycyjnego. Do głównych zadań 

należała weryfikacja wniosków o płatność. W 2010 roku w ramach realizowanych projektów 

zostały podpisane 34 aneksy do umów. Część z nich spowodowana była nowelizacją ustawy  

o finansach publicznych, wiele z nich wynikało z zakłóceń w realizacji projektów  

m.in. w opóźnieniach w realizacji robót oraz zmianach przewidywanych kosztów realizacji 

inwestycji. 

Na podstawie danych wynikających z zawartych umów, oraz po konsultacjach  

z Beneficjentami, w 2010 roku założono wydatkowanie  kwoty: 111.941.818,36 zł. 

Beneficjenci przedstawili wnioski o płatność w wydatkach kwalifikowanych będących 

podstawą certyfikacji na kwotę 136.468.023,08 zł, z tego dofinansowanie UE w tych 
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wydatkach wyniosło 99.204.890,96 zł. Specyfikację  kwot dla poszczególnych projektów 

zawiera wykaz nr 4. 

W ramach obsługi projektów w 2010 roku przeprowadzano kontrole realizowanych zadań.  

Na proces kontroli składały się: weryfikacja dokumentacji przekazywanej przez Beneficjenta 

do siedziby Funduszu, kontrole prowadzone na miejscu realizacji projektu i w siedzibie 

Beneficjenta oraz weryfikacja prowadzonych przez Beneficjenta postępowań o udzielanie 

zamówień publicznych. Prowadzono przede wszystkim kontrolę realizacji projektów  

na podstawie złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność. Przeprowadzono  

18 kontroli na miejscu, w siedzibie Beneficjenta. Podczas tych kontroli weryfikacji podlegały 

m.in. postępowania o udzielenie zamówień publicznych.  

W 2010 roku Fundusz prowadził w ramach LRPO działania promocyjne oraz informacyjne.  

W styczniu i grudniu zorganizowano w Zielonej Górze dwa bezpłatne szkolenia dotyczące 

wniosków o płatność, skierowane  do Beneficjentów  Priorytetu III. LRPO 2007-2013.  

Oba szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. W marcu 2010 roku wspólnie  

z Departamentem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Fundusz przeprowadził konferencję pt. "Postępowanie w sprawie 

oddziaływania na środowisko".  

W 2010 roku trwały przygotowania do ogłoszenia dwóch kolejnych konkursów w ramach 

Priorytetu III. W pierwszym kwartale 2011 roku planowane jest ogłoszenie konkursu  

dla działania 3.3. Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, na który przewidziano kwotę  

1,5 mln zł ( w tym 150 tys. zł jako rezerwa w ramach procedur odwoławczych). W dalszym 

terminie ogłoszony zostanie  konkurs dla działania 3.1.Infrastruktura ochrony środowiska. 
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    wykaz nr 2
    

Projekty dofinansowane w ramach konkursu  Nr LRPO/3.2/1/2010  - decyzje z 2010 roku
    

Lp Projekt Beneficjent Wnioskowana 
kwota 

Wartość 
projektu 

1 Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w 
Dąbiu Gmina Dąbie  469 173,65 670 248,07

2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w 
Deszcznie Gmina Deszczno  1 679 479,65 2 618 942,04

3 Termomodernizacja obiektów oświatowych w 
Gorzowie Wlkp. 

Miasto Gorzów 
Wlkp.  2 491 612,77 9 185 666,28

4 

Termomodernizacja obiektów Parafii 
rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w 
Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego 
na ekol. hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Ducha Św. w 
Zielonej Górze  

2 945 421,38 3 465 201,63

5 
Termomodernizacja oraz modernizacja systemów 
ciepłowniczych obiektów oświatowych Gminy 
Lubsko 

Gmina Lubsko  3 144 205,89 4 492 942,70

6 
Termomodernizacja Powiatowego Centrum 
Edukacji w Nowej Soli na potrzeby szkolnictwa 
zawodowego 

Powiat 
Nowosolski 1 891 643,56 2 702 347,94

7 

Budowa węzła grzewczego w oparciu o 
odnawialne źródła energii na potrzeby budynku 
sanitarno -szatniowego przy boisku sportowym w 
Szlichtyngowej 

Gmina 
Szlichtyngowa  115 479,65 164 970,93

8 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli 

Powiat 
Nowosolski  2 346 500,00 3 384 793,35

9 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Smardzewie Gmina Szczaniec  727 930,21 1 065 633,79

10 Termomodernizacja budynków administracyjnych 
przez Oddział ZUS w Gorzowie Wlkp. 

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

2 948 351,30 3 941 092,04

11 
Termomodernizacja budynku Szpitala 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzeczu ul. Konstytucji 3 maja  

SPZOZ 
Międzyrzecz  1 547 481,89 2 147 450,99

12 Termomodernizacja hali tenisowej i Budynku 
Zaplecza 

Województwo 
Lubuskie  1 661 682,92 2 896 075,94

13 Budowa elektrowni wiatrowej Kartowice o mocy 
1,5 MW 

Elsett Electronics 
Sp. z o.o 5 265 645,00 9 573 900,00

14 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach 

Gmina Żary o 
statusie miejskim 2 338 313,45 4 089 687,43

15 
Termomodernizacja obiektu Regionalnego 
Centrum Spotkań Grup Chrześcijańskich przy ul. 
Odrzańskiej 63 w Sulechowie 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Św. St. Kostki 

504 978,57 686 568,55

16 
Termomodernizacja budynku Osrodka 
Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. Urzędu 
Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 

Urząd Kontroli 
Skarbowej  1 236 493,69 1 481 760,92

    ogółem 31 314 393,58 52 567 282,60
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wykaz nr 3 
                       

Projekty dofinansowane w ramach Priorytetu 3. IPI LRPO - decyzje z 2010 roku 
     

Lp Projekt Beneficjent Data decyzji Wnioskowana 
kwota 

Wartość 
projektu 

  Działanie 3.1        

1 
Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracji Świdnica 

Gmina Świdnica  06.03.2010 5 975 708,60 7 030 245,42

2 

Rozbudowa systemu kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej oraz sieci 
wodociągowej w gm. Sulęcin. 
Etap Sulęcin 

Gmina Sulęcin  12.08.2010 1 253 533,80 1 474 745,65

3 

Rozwój Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego w 
powiecie zielonogórskim poprzez 
przebudowę strażnic OSP w 
Gminie Zielona Góra 

Gmina Zielona Góra 10.08.2010 1 286 604,63 1 762 192,55

      Razem 3.1. 8 515 847,03 10 267 183,62

  Działanie 3.2        

4 

Termomodernizacja Budynków 
nr 2, 3, 4 i 23 Lubuskiego 
Szpitala Specjalistycznego 
Pulmonologiczno-
Kardiologicznego SP ZOZ w 
Torzymiu z przeznaczeniem na 
oddziały szpitalne, dział przyjęć i 
pracownie diagnostyczne 

Lubuski Szpital 
Specjalistyczny 
Pulmonologiczno-
Kardiologiczny SP 
ZOZ w Torzymiu  

22.02.2010. 3 145 078,59 3 920 103,80

5 

Termomodernizacja budynków 
wraz z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii w 
Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w 
Międzyrzeczu 

Samodzielny 
Publiczny Szpital dla 
Nerwowo i 
Psychicznie Chorych 
w Międzyrzeczu 

22.02.2010. 7 881 288,05 9 282 852,03

6 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej - ul. 
Piastowska 24 w Gubinie 

Gmina Gubin o 
statusie miejskim 09.03.2010 1 493 297,70 2 069 366,18

7 

Termomodernizacja obiektów 
Wojewódzkiego szpitala 
Specjalistycznego dla Nerwowo i 
psychicznie Chorych w Ciborzu 

Wojewódzki szpital 
Specjalistyczny dla 
Nerwowo i 
Psychicznie Chorych 
Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
w Ciborzu  

10.08.2010 7 930 126,71 9 576 764,50

      Razem 3.2. 20 449 791,05 24 849 086,51

                    Ogółem  3.1. oraz 3.2 .  28 965 638,08 35 116 270,13
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   wykaz nr 4

Wnioski o płatność złożone w roku 2010 po certyfikacji w LRPO*  

    

Lp. Tytuł projektu 
Wydatki 

kwalifikowane - 
podstawa certyfikacji 

W tym 
dofinansowanie UE  

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
mieście Małomice etap - II 1 942 254,19 1 254 113,52

2 

Skanalizowanie i zwodociągowanie m. Niesulice wraz 
z budową rurociągu tłocznego i wodociągu 
przesyłowego do Ołoboku, modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Ołoboku oraz skanalizowanie m. 
Kalinowo 

2 905 250,19 2 469 462,65

3 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 
aglomeracji Kożuchów 2 112 867,13 1 193 981,20

4 Budowa zespołu garaży przy Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu 1 205 919,96 1 025 031,96

5 
Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gozdnicy 
wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej w 
śródmieściu 

1 676 434,88 956 909,00

6 Budowa Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr 2 PSP w 
Zielonej Górze 957 575,21 813 938,92

7 

Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania 
ścieków w Gminie Łagów poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Sieniawa i budowę 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronów 

101 160,00 62 164,10

8 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Stare Drzewce i Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa 1 938 849,51 1 648 022,05

9 Centrum ratownictwa medyczno- pożarowego - 
budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobiegniewie 3 321 446,73 2 823 229,70

10 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. 
Górzyca, gmina Górzyca wraz z rurociągami 
przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości 
Górzyca, Owczary, Pamięcin, Golice. 

3 741 900,69 2 623 072,36

11 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji 
Czerwieńsk 24 505 748,10 14 178 955,36

12 Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części 
gminy Lubrza 7 004 967,42 5 642 220,85

13 Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk - Zbiornik 
Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk 129 670,86 110 220,22

14 
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Przytoczna wraz z rozbudową sieci 
kanalizacyjnej na terenie aglomeracji - I etap 

2 526 079,38 1 368 175,95
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15 

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na 
terenie Gminy Babimost, wokół Jeziora 
Wojnowskiego zbiornika zapasowego wody pitnej dla 
Zielonej Góry. 

5 936 779,37 4 793 355,63

16 
Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez 
wsparcie jednostek krajowego systemu ratowniczo - 
gaśniczego na terenie województwa lubuskiego 

1 947 400,00 1 655 290,00

17 Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa 
pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice 3 999 127,13 3 399 258,04

18 Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom 
Odrzański - II etap 253 629,60 215 585,15

19 

Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Jasień 
wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. 
XX-lecia do nowo projektowanej oczyszczalni 
ścieków przy ul. Zielonogórskiej 

2 784 172,55 1 860 578,99

20 
Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki 
ratowniczo-gaśniczej OSP w Nowogrodzie 
Bobrzańskim 

1 392 857,41 1 183 928,78

21 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na 
terenie aglomeracji Świdnica  3 579 011,25 3 042 159,55

22 

Doposażenie i modernizacja bazy ratownictwa wodno 
- ekologicznego w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w ciężki 
samochód ratowniczo - gaśniczy 

1 388 325,00 1 180 076,24

23 Modernizacja spalarni do termicznego 
unieszkodliwiania odpadów 6 000 000,00 5 100 000,00

24 Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w 
aglomeracji Rzepin 2 798 388,00 1 991 332,89

25 Zakup samochodu kontrolno - rozpoznawczego z 
funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych  249 650,00 212 202,50

26 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na 
terenie Gminy Zbąszynek 2 522 487,38 1 541 286,63

27 Termomodernizacja budynków oświatowych w 
Gminie Rzepin 4 547 772,93 2 273 886,45

28 
Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w 
Zielonej Górze 

7 887 926,56 5 385 314,74

29 Dbamy o środowisko. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej w powiecie słubickim 3 396 906,77 2 887 370,74

30 Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej 
Policji w Zielonej Górze 1 807 532,52 1 536 402,63

31 Termomodernizacja budynków szpitalnych w SPZOZ 
w Drezdenku 1 328 591,68 1 129 302,91

32 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Szprotawie 2 227 183,07 1 893 105,59
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33 

Termomodernizacja obiektów pocysterskich 
Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-
Paradyżu wraz z wymianą dotychczasowego źródła 
ciepła na hybrydowy skojarzony układ grzewczy 
oparty o odnawialne źródła energii 

3 761 400,00 3 197 190,00

34 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
w Gminie Dobiegniew 1 073 556,68 536 778,33

35 
Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem 
kolektorów słonecznych w budynku "L" Szpitala 
Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze 

256 812,35 214 386,94

36 

Termomodernizacja Budynków nr 2, 3, 4 oraz 23 
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego 
Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w 
Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, 
izbę przyjęć i pracownie diagnostyczne 

3 019 763,93 2 566 799,31

37 
Ekologiczny powiat - poprawa efektywności 
energetycznej w powiecie krośnieńskim z 
wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. 

2 890 053,85 1 445 026,92

38 
Termomodernizacja Wielospecjalistycznego Szpitala 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Nowa Sól 

2 335 371,49 1 167 685,75

39 
Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Ciborzu 

188 264,30 159 983,20

40 Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej - ul. Piastowska 24 w Gubinie 1 914 573,22 1 493 297,70

41 

Termomodernizacja budynków wraz z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 
Samodzielnym Publicznym szpitalu dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 

8 914 451,79 7 577 284,01

42 Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w lekkie samochody ratownicze 3 995 910,00 3 396 523,50

  razem 136 468 023,08 99 204 890,96

    

* wg danych z KSI SIMIK   
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