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Nazwa projektu: „RURES 
- Promocja zrówno-
ważonego wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii i efektywności
energetycznej na 
obszarach wiejskich”
Interreg Central Europe

W 2017 roku przystąpiliśmy do udziału
w partnerskim projekcie RURES, który
ma na celu wykorzystanie potencjału
odnawialnych źródeł energii (OZE) i
efektywności energetycznej (EE) regio-
nów wiejskich. Współpracujemy z dzie-

sięcioma partnerami, w tym organiza-
cjami z sześciu krajów Unii Europejskiej.
Poprzez wymianę doświadczeń i
dobrych praktyk, wypracowujemy roz-
wiązania, które poprawią jakość świad-
czonych usług w zakresie dostarczania
wody dla mieszkańców Gminy Pałecz-

nica. Na ten moment realizujemy zada-
nia związane z opracowaniem koncepcji
i wdrożeniem pilotażowej inwestycji,
jaką ma być inteligentny, zdalny moni-
toring zużycia wody. Docelowo, w
2019 roku, planowane jest stopniowe
podłączanie mieszkańców do systemu

zdalnego odczytu zużycia wody.

Całkowity koszt inwestycji:
857 792,63 zł
Środki własne gminy: 128 668,89 zł
Kwota dofinansowania: 729 123,74 zł

Nazwa projektu: "Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica
poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych” Program Ograniczania Niskiej Emisji 2017, 2018

W imieniu mieszkańców dwukrotnie występowaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskiem o dotację w ramach programu
PONE. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w 2017 roku zostało wymienionych 47, a w 2018
15 pieców na terenie Gminy Pałecznica.

Całkowity koszt inwestycji w 2017 r. 419 746,50 zł
Środki własne w 2017 r. 211 500,00 zł
Kwota dofinansowania w 2017 r. 208 246,50 zł

Całkowity koszt inwestycji w 2018 r. 121 500,00 zł
Środki własne w 2018 r. 54 000,00 zł
Kwota dofinansowania w 2018 r. 67 500,00 zł

Nazwa projektu:
„Zakup ciągnika 
z beczkowozem do
wywozu ścieków 
z przydomowych
oczyszczalni ście-
ków oraz 
modernizacja 
tranzytu wodo-
ciągowego w gmi-
nie Pałecznica”
Program Rozwoju
Obszarów Wiej-
skich 2007-2013
By poprzednia inwestycja
mogła w pełni przynosić ko-
rzyści, w tym samym roku, ku-
piliśmy również ciągnik z becz-
kowozem do wywozu osadu z
przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz zmodernizowa-
liśmy tranzyt wodociągowy,
który przebiega przez miejs-
cowości Winiary, Bolów, Nad-
zów.

Całkowity koszt inwestycji:
1 100 513,97 zł
Środki własne gminy:
440 513,97 zł
Kwota dofinansowania:
660 000,00 zł


