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Data
podpisania
umowy

Nazwa projektu

Umowa nr

21.12.2018r.

„Modernizacja układu pomp wody
sieciowej typu 35B63 w PGE GiEK S.A.
Oddział Elektrociepłownia Kielce”

POIS.01.02.0000-0008/18

„Opracowanie robota do inspekcji
pyłowych kotłów energetycznych”

POIR.01.02.0000-0276/17-00

„Instalacja zeszkliwiania popiołów w
hybrydowym palenisku kotłowym”

POIR.01.02.0000-0282/17-00

„Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych
źródeł ciepła (kotłowni) wraz z
modernizacją sposobu zasilania budynków
zaopatrywanych w ciepło z kotłowni
lokalnych w Gorzowie Wlkp.”

POIS.01.05.0000-0012/17-00

„Opracowanie niskonakładowej metody
zwiększania skuteczności instalacji
odsiarczania spalin”

POIR.01.02.0000-0043/17-00

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie
miasta Gorzowa Wlkp.”(„Rozbudowa”)

POIS.01.06.0200-0025/16-00

„Modernizacja sieci ciepłowniczych
polegająca na wymianie sieci kanałowych i
napowietrznych na sieci w technologii rur
preizolowanych w Gorzowie Wlkp.”

POIS.01.05.0000-0017/16-00

„Wymiana wyeksploatowanych sieci
kanałowych na sieci preizolowane w
Zgierzu”(„Sieci”)

POIS.01.05.0000-0020/16-00

„Zwiększenie w PGE Elektrociepłowni
Kielce S.A. produkcji zielonej energii
elektrycznej i cieplnej poprzez rozbudowę
istniejących mocy wytwórczych o
upustowo-kondensacyjną turbinę parową
(moc około 6,5 MWe), wymiennik
ciepłowniczy (moc około 14 MWt)
współpracujących z posiadanym kotłem
parowym OS20 opalanym biomasą” w
ramach działania 9.4 priorytetu IX

09.04.00-00048/10-00

„Budowa instalacji ograniczającej emisję
tlenków azotu z bloku nr 1 w Elektrowni
Opole”

04.05.00-0000-043/12-00

„Budowa instalacji ograniczającej emisję
tlenków azotu z bloku nr 4 w Elektrowni
Opole”

04.05.00-0000-042/12-00

„Modernizacja instalacji spalania (kocioł
nr 5) w Elektrowni Dolna Odra w celu
obniżenia NOx” w ramach działania 4.5
priorytetu IV

04.05.00-00034/12-00

30.08.2018r.

27.07.2018r.

05.03.2018r.

06.12.2017r.

27.10.2017r.

27.10.2017r.

27.10.2017r.

23.12.2013r.

19.03.2013r.

19.03.2013r.

06.03.2013r.

Link

(/content/download/35651/316040)

(/content/download/33270/296121)

(/content/download/34841/309049)

(/content/download/30156/264177)

(/content/download/38557/346879)

(/content/download/22483/171351)

(/content/download/34825/308940)

(/content/download/35653/316048)

(/content/download/17328/129207)

(/content/download/17331/129216)

(/content/download/17332/129219)

(/content/download/19528/145755)

06.03.2013r.
„Modernizacja
instalacji
spalania (kocioł
04.05.00-00Projekty dofinansowane
ze środków
pieniężnych
pochodzących
z:
nr 8) wwElektrowni
Dolna Odra
w celu
035/12-00 i Środowisko 2014–2020
Funduszu Spójności
ramach Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
(/content/download/17327/129204)
obniżenia NOx”
w ramach działania
4.5 2007-2013
Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko
IV Rozwoju Regionalnego
Europejskiegopriorytetu
Funduszu
01.06.2012r.
Data
podpisania
umowy

Wykonanie
instalacji do bezpośredniego
Nazwa
projektu
podawania biomasy do kotła nr 2 przez
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia
Opole

04.05.00-00Umowa
nr
00-016/10-00

28.06.2011r.

„Modernizacja instalacji spalania (kotły nr
6 i 7) w Elektrowni Dolna Odra w celu
obniżenia NOx” w ramach działania 4.5
priorytetu IV

04.05.00-00017/10-00

„Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin dla
bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra” w
ramach działania 4.5 priorytetu IV

04.05.00-0019/08-00

„Rejestracja PGE Zespół Elektrowni Dolna
Odra S.A. w systemie EMAS” w ramach
działania 4.1 priorytetu IV

04.01.00-00031/09-00

„Budowa bloku kogeneracyjnego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w oparciu o silniki spalinowe tłokowe” w
Oddziale Elektrociepłownia Rzeszów w
ramach działania 9.1 priorytetu IX

09.01.00-00116/09-00

„Przebudowa kwatery 4b składowiska
odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna
Odra w celu ich odzysku” w ramach
działania 4.2 priorytetu IV

04.02.00-00011/09-00

„Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w
PGE Elektrownia Bełchatów S.A.” w ramach
działania 4.5 priorytetu IV

04.05.00-00032/08
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07.01.2010r.

Link
(/content/download/17330/129213)

(/content/download/17325/129198)

(/content/download/17324/129195)

(/content/download/17323/129192)

(/content/download/17322/129189)

(/content/download/17321/129186)

(/content/download/17320/129183)

