PANELE SŁONECZNE
Na podstawie umowy z d nia 23 sierpnia 2011 r. p odpisanej z Zarz ądem W ojewództwa
Małopolskiego, nasz proj ekt pn. „ W zrost konkurencyjności p rzedsiębiorstwa oraz popraw a
jakości powietrza w Borek koło Bo chni dzięki wdrożeniu innowacyjnego systemu p aneli
słone cznych” uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i
zwiększenie wykorzystania odnawialnych ź ró deł energii, Małopolskiego Re gionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.
Przedmiotem projektu je st zakup i montaż systemu pozyskiwania natural nej energii
słonecznej do wspomagania cieplej wody użytkowej w Centrum Aktywnego Wypoczynku
Borek.
Dzięki realizacji przedsi ęwzięcia Centrum Aktyw nego Wypoczynku Borek zamierza osiągnąć
następujące cele:


wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku lo kalnym, regio nalnym i
krajowym,



wdrożenie efektywnego ekologicznie i e konomicz nie systemu ogrzewani a wody,



zmniejszenie kosztów wykorzystani a energii cieplnej,



zmniejszenie utraty energii cieplnej,



ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza,



uzyskane dofinansowani a, zmniej szającego koszt y wdrożenia alternatywnych źródeł
energii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest spójne z celem Działania 7.2. MRPO tj .: Spełnienie norm
jakości powietrza atmosferycznego przez redukcj ę emisji zanieczyszczeń oraz wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jego długofalowe oddziaływanie, będzie się
objawiało następującymi elementami:


podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski,



poprawa spójnoś ci wewnętrznej regionu, osiągana w oparciu o z asadę
zrównoważonego rozwoju,



rozwój potencjału instyt ucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski.

Ponadto nasze działania przyczynią się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w
Województwie Małopolskim, i stotnie wpływając na jako ść życi a mieszkańcó w oraz wzrost
skali wykorzystywania od nawialnych źródeł energi i, w tym energii Słońca.

Całkowita planowana w artość przedsięwzięcia netto wynosi 319 5 00,00 PLN – w tym wartość
dotacji: 223 650 000,00 PLN – przedsięwzięcie zostało zrealizowane z końcem 2011 r.
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