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1 Gmina Miasto Świnoujście
Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Miasto Świnoujście
897 000,00 zł                    448 500,00 zł 448 500,00 zł 87 17.12.2019 

2 Gmina Kamień Pomorski

Poprawa jakości powietrza w gminie 

uzdrowiskowej Kamień Pomorski 

poprzez ograniczenie „niskiej emisji”. 

474 000,00 zł                    356 100,00 zł 356 100,00 zł 80 17.12.2019 

3 Gmina Kołobrzeg

Poprawa jakości powietrza poprzez 

wymianę źródeł ciepła na terenie 

Gminy Kołobrzeg w ramach 

Zachodniopomorskiego Programu 

Antysmogowego. 

136 275,00 zł                    122 647,50 zł 122 647,50 zł 74 17.12.2019 

4 Gmina Miasto Stargard

 Zachodniopomorski Program 

Antysmogowy- likwidacja pieców na 

paliwo stałe na terenie Gminy Miasto 

Stargard.

1 807 800,00 zł                1 201 200,00 zł 1 201 200,00 zł 73 17.12.2019 
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Projekty, które spełniły kryteria i otrzymały dofinansowanie:

RPZP.02.14.00-32-A044/19

RPZP.02.14.00-32-A041/19

RPZP.02.14.00-32-A004/19

RPZP.02.14.00-32-A023/19



5 Gmina Czaplinek

Poprawa jakości powietrza poprzez 

wymianę źródeł ciepła na mniej 

emisyjne na terenie gminy Czaplinek

272 205,00 zł                    217 764,00 zł 217 764,00 zł 70 17.12.2019 

6 Gmina Drawsko Pomorskie
Poprawa jakości powietrza w gminie 

Drawsko Pomorskie – wymiana pieców.
393 000,00 zł                    354 000,00 zł 354 000,00 zł 68 17.12.2019 

7 Gmina Myślibórz

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza w Gminie Myślibórz poprzez 

wymianę źródeł ciepła w 

budynkach/lokalach mieszkalnych

867 675,00 zł                    428 175,00 zł 428 175,00 zł 67 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający(liczba punktów:16). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 29.08.2019)

8 Gmina Mielno

Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Mielno poprzez ograniczenie niskiej 

emisji

313 950,00 zł                    156 975,00 zł 156 975,00 zł 67 17.12.2019 

Kryterium jakośc 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:16). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 02.09.2019)

8 Gmina Sianów

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza w Gminie Sianów poprzez 

wymianę źródeł ciepła w 

budynkach/lokalach mieszkalnych

453 675,00 zł                    226 575,00 zł 226 575,00 zł 67 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:16). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 02.09.2019)

10 Miasto Białogard

Wymiana źródeł ciepła na mniej 

emisyjne w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie 

Białogardu.

1 807 800,00 zł                1 446 240,00 zł 1 446 240,00 zł 65 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:8). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 30.08.2019)

10 Gmina Miasto Koszalin

Poprawa jakości powietrza na terenie 

miasta Koszalina poprzez ograniczenie 

niskiej emisji z budynków jedno- i 

wielorodzinnych - wymiana źródeł 

ciepła opartych o spalanie węgla

861 120,00 zł                    681 720,00 zł 681 720,00 zł 65 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:8). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 30.08.2019)

RPZP.02.14.00-32-A037/19

RPZP.02.14.00-32-A051/19

RPZP.02.14.00-32-A020/19

RPZP.02.14.00-32-A018/19

RPZP.02.14.00-32-A052/19

RPZP.02.14.00-32-A035/19

RPZP.02.14.00-32-A061/19



12 Gmina Gryfino

 Poprawa jakości powietrza na terenie 

Gminy Gryfino obejmująca wymianę 

starych kotłów lub pieców w 

indywidualnych gospodarstwach 

domowych, zarówno w domach 

jednorodzinnych i wielorodzinnych w 

latach 2020-2021. 

914 250,00 zł                    822 750,00 zł 822 750,00 zł 65 17.12.2019 
Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:4).

13 Gmina Darłowo 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza w Gminie Darłowo poprzez 

wymianę źródeł ciepła w 

budynkach/lokalach mieszkalnych

365 700,00 zł                    288 900,00 zł 288 900,00 zł 64 17.12.2019 
Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:8).

14 Gmina Barlinek

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza w Gminie Barlinek poprzez 

wymianę źródeł ciepła w 

budynkach/lokalach mieszkalnych

1 362 750,00 zł                1 362 750,00 zł 1 362 750,00 zł 64 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 02.09.2019)

15 Gmina Miasto Szczecin
Zefirek – Program wymiany pieców i 

kotłów węglowych na terenie Szczecina
2 259 750,00 zł                2 259 750,00 zł 2 259 750,00 zł 64 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 05.09.2019)

16 Gmina Bobolice
Wymiana źródeł ogrzewania - poprawa 

jakości powietrza w gminie Bobolice
468 000,00 zł                    421 200,00 zł 421 200,00 zł 63 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:8).

17 Gmina Mieszkowice 

Zachodniopomorski Program 

Antysmogowy w Gminie Mieszkowice – 

wymiana źródeł ciepła w celu 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

powietrza

182 850,00 zł                    160 350,00 zł 160 350,00 zł 63 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:4). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 29.08.2019)

18 Miasto Darłowo

Miasto Darłowo – ekologicznie i 

zdrowo – wymiana indywidualnych 

źródeł ciepła opalanych węglem

932 880,00 zł                    745 380,00 zł 745 380,00 zł 63 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:4). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 30.08.2019)

RPZP.02.14.00-32-A030/19

RPZP.02.14.00-32-A060/19

RPZP.02.14.00-32-A043/19

RPZP.02.14.00-32-A034/19

RPZP.02.14.00-32-A031/19

RPZP.02.14.00-32-A056/19

RPZP.02.14.00-32-A019/19



19 Miasto Szczecinek

Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu 

likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące 

wymianę starych kotłów, pieców, 

urządzeń grzewczych na mniej 

emisyjne w mieście Szczecinek

471 000,00 zł                    423 600,00 zł 423 600,00 zł 62 17.12.2019 
Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:4).

20 Gmina Biały Bór
Wymiana starych urządzeń grzewczych 

na terenie Gminy Biały Bór
762 450,00 zł                    762 450,00 zł 762 450,00 zł 62 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0).

21 Gmina Miejska Wałcz
Poprawa jakości powietrza w mieście 

Wałcz
681 375,00 zł                    609 487,50 zł 609 487,50 zł 61 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:4).

22 Gmina Międzyzdroje

Wymień piec - bądź EKO w 

Międzyzdrojach - w ramach 

Zachodniopomorskiego Programu 

Antysmogowego

144 900,00 zł 144 900,00 zł 144 900,00 zł 61 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 28.08.2019)

23 Gmina Goleniów

„Działania antysmogowe w Gminie 

Goleniów - wymiana/ likwidacja źródeł 

ciepła opartych o spalanie węgla”

598 920,00 zł                    598 920,00 zł 598 920,00 zł 61 17.12.2019 

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 30.08.2019)

24 Gmina Wolin
Wymiana indywidualnych źródeł ciepła 

na mniej emisyjne w gminie Wolin
903 900,00 zł                    813 200,00 zł 813 200,00 zł 60 17.12.2019 

25 Gmina Nowogard

Poprawa jakości powietrza w 

Nowogardzie w ramach 

Zachodniopomorskiego Programu 

Antysmogowego

179 400,00 zł                    143 520,00 zł 143 520,00 zł 59 17.12.2019 
Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:8).

SUMA 18 512 625,00 zł              15 197 054,00 zł  15 197 054,00 zł        

RPZP.02.14.00-32-A026/19

RPZP.02.14.00-32-A067/19

RPZP.02.14.00-32-A011/19

Lista rezerwowa

RPZP.02.14.00-32-A021/19

RPZP.02.14.00-32-A068/19

RPZP.02.14.00-32-A008/19

RPZP.02.14.00-32-A009/19
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1 Gmina Choszczno
Wymiana indywidualnych źródeł ciepła 

na mniej emisyjne w gminie Choszczno
902 175,00 zł                    809 675,00 zł - 59 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:4).

2 Gmina Barwice

Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Barwice dzięki instalacji nowoczesnych 

urządzeń grzewczych w budynkach 

mieszkaniowych

172 500,00 zł 172 500,00 zł - 59 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 28.08.2019)

3 Gmina Dziwnów
„Poprawa jakości powietrza w gminie 

Dziwnów – wymiana pieców”
274 275,00 zł 274 275,00 zł - 59 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 02.09.2019)

4 Gmina Stare Czarnowo

Modernizacja źródeł ciepła w 

indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie Gminy Stare 

Czarnowo.

271 170,00 zł                    244 053,00 zł - 58 -

5 Gmina Suchań 

Poprawa jakości powietrza poprzez 

wymianę źródeł ciepła na mniej 

emisyjne w indywidualnych 

gospodarstwach na terenie Gminy 

Suchań. 

674 475,00 zł                    534 720,00 zł - 57 -

6 Gmina Malechowo

Poprawa jakości powietrza w gminie 

Malechowo poprzez likwidowanie 

źródeł ciepła opartych o spalanie węgla

136 275,00 zł 136 275,00 zł - 56 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 29.08.2019)

7 Gmina Chociwel

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w 

Gminie Chociwel – wymiana urządzeń 

grzewczych

267 720,00 zł 267 720,00 zł - 56 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 30.08.2019)

RPZP.02.14.00-32-A042/19

RPZP.02.14.00-32-A046/19

RPZP.02.14.00-32-A047/19

RPZP.02.14.00-32-A029/19

RPZP.02.14.00-32-A024/19

RPZP.02.14.00-32-A010/19

RPZP.02.14.00-32-A012/19



7 Gmina Borne Sulinowo
Poprawa jakości powietrza na terenie 

gminy Borne Sulinowo.
62 790,00 zł                      62 790,00 zł - 56 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 30.08.2019)

9 Gmina Bierzwnik
Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Bierzwnik
91 080,00 zł 91 080,00 zł - 56 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 02.09.2019)

9 Gmina Polanów
Wymiana źródeł ciepła na bardziej 

ekologiczne na terenie gminy Polanów
225 975,00 zł                    225 975,00 zł - 56 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 02.09.2019)

9 Gmina Przybiernów

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza w Gminie Przybiernów 

poprzez wymianę źródeł ciepła w 

budynkach/lokalach mieszkalnych 

903 900,00 zł                    903 900,00 zł - 56 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 02.09.2019)

12 Gmina Drawno

Zachodniopomorski Program 

Antysmogowy dla właścicieli lokali na 

terenie gminy Drawno 

134 550,00 zł 134 550,00 zł - 56 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 03.09.2019)

13 Gmina Stepnica
Wymiana pieców i kotłów węglowych 

na terenie Gminy Stepnica 
179 400,00 zł                    179 400,00 zł - 55 -

14 Miasto Sławno

Poprawa jakości powietrza w mieście 

Sławno poprzez likwidowanie źródeł 

ciepła opartych o spalanie węgla

270 825,00 zł                    270 825,00 zł - 54 -

15 Gmina Gryfice

Poprawa jakości powietrza na terenie 

Gminy Gryfice, poprzez wymianę 

węglowych źródeł ciepła w 

indywidualnych gospodarstwach 

domowych na niskoemisyjne

1 210 950,00 zł                1 210 950,00 zł - 52 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 29.08.2019)

RPZP.02.14.00-32-A045/19

RPZP.02.14.00-32-A007/19

RPZP.02.14.00-32-A014/19

RPZP.02.14.00-32-A016/19

RPZP.02.14.00-32-A055/19

RPZP.02.14.00-32-A015/19

RPZP.02.14.00-32-A058/19

RPZP.02.14.00-32-A063/19



16 Gmina Płoty
Program poprawy jakości powietrza na 

terenie gminy Płoty
1 088 820,00 zł                1 088 820,00 zł - 52 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 04.09.2019)

17 Gmina Moryń
Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Moryń
210 600,00 zł                    210 600,00 zł - 51 -

18 Gmina Dolice

Poprawa jakości powietrza poprzez 

wymianę źródła ciepła na mniej 

emisyjne w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie 

Gminy Dolice

507 150,00 zł                    432 150,00 zł - 50 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:4). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 23.08.2019)

19 Gmina Radowo Małe 

Zachodniopomorski Program 

Antysmogowy w Gminie Radowo Małe 

– wymiana źródeł ciepła w celu 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

powietrza

319 125,00 zł                    281 625,00 zł - 50 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:4). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 27.08.2019)

20 Gmina Golczewo

Poprawa jakości powietrza w gminie 

Golczewo poprzez wymianę źródeł 

ciepła na niskoemisyjne.

443 325,00 zł                    395 925,00 zł - 50 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:4). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 02.09.2019)

21 Gmina Świeszyno

Wymiana i likwidacja indywidualnych 

źródeł ciepła na obszarze Gminy 

Świeszyno

538 200,00 zł                    538 200,00 zł - 50 -
Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0).

22 Gmina Gościno

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza w Gminie Gościno poprzez 

wymianę źródeł ciepła w 

budynkach/lokalach mieszkalnych

317 400,00 zł                    317 400,00 zł - 49 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 27.08.2019)

23 Gmina Kalisz Pomorski

 Redukcja niskiej emisji dzięki wymianie 

nieekologicznych źródeł ciepła na 

nowoczesne urządzenia grzewcze w 

budynkach i lokalach mieszkalnych na 

terenie Gminy Kalisz Pomorski

450 225,00 zł                    450 225,00 zł - 49 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 28.08.2019)
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24 Gmina Sławno

Poprawa jakości powietrza w gminie 

Sławno poprzez wymianę źródeł ciepła 

na mniej emisyjne w indywidualnych 

gospodarstwach domowych. 

360 870,00 zł                    360 870,00 zł - 49 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 30.08.2019)

24 Gmina Resko
Wymiana indywidualnych źródeł ciepła 

na mniej emisyjne w gminie Resko 
903 900,00 zł                    903 900,00 zł - 49 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 30.08.2019)

26 Gmina Nowogródek Pomorski

Obniżenie niskiej emisji w Gminie 

Nowogródek Pomorski poprzez 

wymianę węglowych źródeł ciepła na 

urządzenia niskoemisyjne

360 525,00 zł                    360 525,00 zł - 47 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 29.08.2019)

27 Gmina Kołbaskowo

Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Kołbaskowo poprzez wymianę źródeł 

ciepła na mniej emisyjne w 

indywidualnych gospodarstwach 

domowych.

138 000,00 zł                    138 000,00 zł - 47 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 03.09.2019)

28 Gmina Świdwin

Poprawa jakości powietrza przez 

wymianę źródła ciepła przez osoby 

fizyczne w Gminie Świdwin 

242 190,00 zł 242 190,00 zł - 46 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 30.08.2019)

29 Gmina Tychowo

Wymiana źródeł ciepła w 

indywidualnych gospodarstwach 

domowych w Gminie Tychowo

143 520,00 zł 143 520,00 zł - 46 -

Kryterium jakości 4.3 Efektywność ma charakter

rozstrzygający (liczba punktów:0). W przypadku kiedy

projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę

punktów, zostaną sklasyfikowane według kolejności

wpływu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie

pomocy (data wpływu: 03.09.2019)

30 Gmina Lipiany
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza w Gminie Lipiany
1 295 130,00 zł                1 295 130,00 zł - 45 -

31 Gmina Rąbino

Zmniejszenie emisji CO2 oraz 

szkodliwych pyłów poprzez wymianę 

kotłów na paliwo stałe na mniej 

emisyjne w 30 lokalach mieszkalnych 

na terenie Gminy Rąbino.

269 100,00 zł                    269 100,00 zł - 40 -

SUMA 13 366 140,00 zł              12 946 868,00 zł  
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LP Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Wydatki kwalifikowalne

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania

Kwota przyznanego 

dofinansowania

Liczba 

przyznany

ch 

punktów

Data wyboru do 

dofinansowania 
Uwagi

1 Gmina Postomino

Poprawa jakości powietrza poprzez 

modernizację źródeł ciepła na terenie 

Gminy Postomino.

299 460,00 zł                    269 460,00 zł - - - -

2 Gmina Brojce
Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Brojce
134 550,00 zł                    134 550,00 zł - - - -

3 RPZP.02.14.00-32-A005/19 Gmina Marianowo
Poprawa jakości powietrza na terenie 

gminy Marianowo
271 170,00 zł 271 170,00 zł - - - -

4 RPZP.02.14.00-32-A049/19 Gmina Człopa

Ciepły dom - lepsza jakość powietrza. 

Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy 

Człopa.

289 800,00 zł 289 800,00 zł - - - -

5 RPZP.02.14.00-32-A054/19 Gmina Wałcz
Dofinansowanie proekologicznych urządzeń 

grzewczych na terenie Gminy Wałcz
717 600,00 zł 717 600,00 zł - - - -

6 RPZP.02.14.00-32-A057/19 Gmina Połczyn-Zdrój

Poprawa jakości powietrza poprzez 

wymianę źródeł ciepła w uzdrowiskowej 

Gminie Połczyn-Zdrój

907 350,00 zł 907 350,00 zł - - - -

7 RPZP.02.14.00-32-A064/19 Gmina Węgorzyno

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza w Gminie Węgorzyno poprzez 

wymianę źródeł ciepła w 

budynkach/lokalach mieszkalnych

399 165,00 zł 399 165,00 zł - - - -

Projekty pozostawione bez rozpatrzenia i odrzucone

RPZP.02.14.00-32-A073/19

RPZP.02.14.00-32-A071/19



8 RPZP.02.14.00-32-A066/19 Gmina Police

Wymiana źródeł ciepła w ramach 

Zachodniopomorskiego Programu 

Antysmogowego na terenie Gminy Police

812 475,00 zł 812 475,00 zł - - - -

9 RPZP.02.14.00-32-A059/19 Gmina Dobrzany

Poprawa jakości powietrza poprzez 

wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w 

indywidualnych gospodarstwach na terenie 

Gminy Dobrzany.

90 735,00 zł 90 735,00 zł - - - -

10 RPZP.02.14.00-32-A048/19 Gmina Ustronie Morskie

Wymiana źródła ciepła w domach 

jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na 

terenie Gminy Ustronie Morskie

225 975,00 zł 225 975,00 zł - - - -

11 RPZP.02.14.00-32-A038/19 Gmina Krzęcin

Poprawa jakości powietrza-

Zachodniopomorski Program Antysmogowy 

w Gminie Krzęcin

134 550,00 zł 134 550,00 zł - - - -

12 RPZP.02.14.00-32-A032/19 Gmina i Miasto Mirosławiec

„BioMirosławiec BIS - poprawa jakości 

powietrza na terenie Gminy i Miasta 

Mirosławiec"

451 950,00 zł 451 950,00 zł - - - -

13 RPZP.02.14.00-32-A003/19 Gmina Stara Dąbrowa
Poprawa jakości powietrza w gminie Stara 

Dąbrowa poprzez wymianę źródeł ciepła.
189 000,00 zł 150 000,00 zł - - - -

14 RPZP.02.14.00-32-A039/19 Gmina Dobra Poprawa jakości powietrza w Gminie Dobra 124 800,00 zł 124 800,00 zł - - - -

15 Gmina Ińsko
Poprawa jakości powietrza na terenie 

gminy Ińsko
180 780,00 zł 180 780,00 zł - - - -RPZP.02.14.00-32-A001/19



16 Gmina Stargard

Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Stargard poprzez wymianę źródeł ciepła w 

indywidualnych gospodarstwach 

domowych

907 350,00 zł 794 850,00 zł - - - -

17 Gmina Chojna
Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Chojna 
257 400,00 zł 257 400,00 zł - - - -

SUMA 6 394 110,00 zł                6 212 610,00 zł    

RPZP.02.14.00-32-A062/19

RPZP.02.14.00-32-A040/19


