TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109

Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Alsózsolca Városában

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Alsózsolca Városában
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109
Kedvezményezett neve: Alsózsolca Város Önkormányzata
Projekt címe: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Alsózsolca
Városában”
Szerződött támogatás összege: 281,00 M Ft.
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2019. február 28.

A pályázattal Alsózsolca Város Önkormányzata két épületének energetikai
korszerűsítését valósítja meg.
Sportcsarnok, Alsózsolca, Ilona utca 4. szám, 966 hrsz-ú ingatlanon. Külső
nyílászáróinak cseréje, fűtési és világítási rendszer korszerűsítése, megújuló
energia használata, akadálymentesítés.

Polgármesteri Hivatal, Alsózsolca, Kossuth utca 138. szám, 342 hrsz-ú
ingatlanon. Az épület homlokzatának hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje,
világítási, fűtési és gépészeti rendszer korszerűsítése, megújuló energia
használata, akadálymentesítés.

Cél az energetikai felülvizsgálatra alapozott komplex felújítás az optimális
költséghatékonyság elérése érdekében. A beavatkozás keretein belül megvalósítható
az önkormányzati tulajdonú épületállomány és infrastruktúra, ennek keretében az
önkormányzati intézmények energiahatékonyság központú rehabilitációja. Mindez az
önkormányzati tulajdonú épületek összesített energiafogyasztásának csökkentését
célozza,

összhangban

a

vonatkozó

EU

direktívákkal,

így

csökkentve

az

üvegházhatású gáz kibocsátást.

Lehetőség nyílik egyebek között a kazánházak felújítására, hőtermelők korszerű nagy
hatásfokú berendezésekre történő cseréjére, a hőleadó rendszerek és épülethatároló

szerkezetek korszerűsítésére, az épületek hőszigetelésének javítására, így a
hőtechnikai adottságok javítására, hőveszteségek csökkentésére. A beavatkozás
minden olyan, az energiaháztartás fejlesztésére irányuló energiaforrás váltó
kezdeményezést támogat, amelynek révén csökken az önkormányzatok fosszilis
energiahordozóktól való függősége és az üvegházhatású gáz kibocsátása, nő az
önkormányzatok megújuló energia felhasználásának mértéke, egyúttal amelyek az
önkormányzati tulajdonú infrastruktúra, illetve épületek energia ráfordításaiban
jelentős megtakarítást eredményeznek.

Alsózsolca Város Önkormányzata az alábbi projekt tervezési szempontokat
kiemelten kezelte
A pályázat tervezése során fontos szempontként került meghatározásra, hogy
költséghatékony módon, egységnyi költségből a legnagyobb energiamegtakarítás legyen elérhető a végső energiafogyasztáson belül és, amelyek
egységnyi

költségből

a

legnagyobb

üvegházhatású

gáz

kibocsátás

csökkentését érjék el. Ezzel a leghatékonyabb módon segíthetők elő a
dekarbonizációs törekvések, valamint az EU 2020 stratégia klíma és energia
céljainak megvalósulását.

A

Nemzeti

Energiastratégia

2030-ban és

Magyarország

II.

Nemzeti

Energiahatékonysági Cselekvési Tervben, illetve a Nemzeti Épületenergetikai
Stratégiában

megfogalmazott

céloknak

megfelelő

beavatkozások

megvalósítását terveztük, a megyei és megyei jogú városi fejlesztési
programhoz illeszkedően.

A projekt bár szigetszerű (elsődlegesen saját energiaigény kielégítésére
szolgáló) beavatkozásokat valósít majd meg a települési önkormányzati
infrastrukturális

létesítmények

energiahatékonyságának fokozása

és

a

megújuló energiaforrások részarányának növelése érdekében, azonban
összességében Magyarország energiafüggetlenségét és forrásdiverziﬁkációját
szolgálja.

A megvalósítás során kötelező a technológia semleges megközelítés,
fókuszálva a hosszú távú, alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság
elérésére.

A projekt fontos horizontális alapelve a fenntarthatóság, amely szerint
ﬁgyelembe vesszük az erőforrás-hatékonyságot, az alacsony károsanyagkibocsátást

és

fejlesztésekben

környezetterhelést,
az

a

energiahatékonysági

környezettudatosságot
szempontok

(pl.

a

érvényesítése,

a

kedvezőbb környezeti kibocsátásokkal járó megoldások előnyben részesítése).
A fenntarthatósági szempontokat a projekt teljes folyamatában vizsgáljuk, mivel
a fenntarthatósághoz való hozzájárulás kiemelt szempont.

A környezeti fenntarthatóság mellett további szempont a költséghatékonyság,
beleértve az energiahatékonyságot (reális és takarékos költségvetési tervezés)
és a hosszú távú működési fenntarthatóság (ne keletkezzenek alulhasznosított
/ nem használt, gazdaságosan nem fenntartható kapacitások).

A

projekt

megvalósításához

illeszkedve

energiatudatosságot

népszerűsítő

programsorozat is megrendezésre kerül, melynek során energiatudatos előadásokon
és interaktív programokon vehetnek részt az érdeklődők.

A támogatás segítségével megvalósul a korszerű hőszivattyús talajszondás
technológia alkalmazása mellett, fotovoltaikus rendszerek (napelemek) telepítése is.
A telepítésre kerülő technológiához az épületek meglévő gépészeti rendszereinek
átalakítása,
elhelyezése,

világítási
a

rendszereinek

meglévő

elavult

korszerűsítése.

nyílászárók

cseréje

Utólagos
és

hőszigetelés

mindkét

épület

akadálymentesítése.

A tervezett beruházások hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett
intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, és az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
"Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Alsózsolca Városában”
2018/03/01
A Széchenyi 2020 program keretében megjelent „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-15 kódszámú) felhívás.
Alsózsolca Város Önkormányzata sikeresen pályázatot nyert TOP-3.2.1-15-BO12016-00109 azonosító számon "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Alsózsolca Városában" címmel.
A projekt eredményeként Alsózsolca Város Önkormányzata 281,00 millió forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott.
A Széchenyi 2020 program keretében, a pályázattal Alsózsolca Város
Önkormányzata két épületének energetikai korszerűsítését valósítja meg.
- Sportcsarnok, Alsózsolca, Ilona utca 4. szám, 966 hrsz-ú ingatlanon. Külső
nyílászáróinak cseréje, fűtési és világítási rendszer korszerűsítése, megújuló
energia használata, akadálymentesítés.
- Polgármesteri Hivatal, Alsózsolca, Kossuth utca 138. szám, 342 hrsz-ú
ingatlanon. Az épület homlokzatának hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje,
világítási, fűtési és gépészeti rendszer korszerűsítése, megújuló energia
használata, akadálymentesítés.
A projekt megvalósításához illeszkedve energiatudatosságot népszerűsítő
programsorozat is megrendezésre kerül, melynek során energiatudatos előadásokon
és interaktív programokon vehetnek részt az érdeklődők.
A 281,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósul a korszerű
hőszivattyús talajszondás technológia alkalmazása mellett, fotovoltaikus rendszerek
(napelemek) telepítése is. A telepítésre kerülő technológiához az épületek meglévő
gépészeti rendszereinek átalakítása, világítási rendszereinek korszerűsítése.
Utólagos hőszigetelés elhelyezése, a meglévő elavult nyílászárók cseréje és mindkét
épület akadálymentesítése.
A tervezett beruházások hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett
intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, és az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
A 281,00 millió forint európai uniós támogatás felhasználásával Alsózsolca Város
Önkormányzata hozzájárul Magyarország alacsony CO2 kibocsátású gazdaság
céljának eléréséhez.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2019. február 28.
További információ kérhető:
Alsózsolca Város Önkormányzata
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.
E-mail: polgarmester@alsozsolca.hu
Honlap: www.alsozsolca.hu

