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Energetikai korszerűsítés Felsőzsolcán TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00081
Felsőzsolca Város Önkormányzata 140 millió Ft 100%-os intenzitású támogatást nyert az
„Energetikai korszerűsítés Felsőzsolcán” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00081 azonosító számú
projekt megvalósításához.

A tervezett projekt keretében Felsőzsolca Város Önkormányzata alábbi intézményének energetikai
korszerűsítése valósul meg: KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA.
A projekt célja az energiatakarékosság és energiahatékonyság növelése. A korszerű műszaki és
energetikai rendszerek hozzájárulnak az épület környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez,
a tervezett korszerűsítési beruházások energiatakarékos működése révén biztosítják az ingatlan
működési költségeinek csökkenését. Ez hosszú távon az önkormányzat költségvetésének javára
billenti a mérleget, hozzájárulhatnak azon stratégiai cél megvalósulásához, mely a fenntartható
fejlődést eredményezi. A projekt megvalósulása indirekt módon hozzájárulhat az EU által
Magyarországnak 2020-ig teljesítésre előírt energia megtakarításához és az ország energiaimportfüggőségének csökkentéséhez. A projekt keretében megvalósuló energetika korszerűsítés révén
csökken az érintett közintézmény energia felhasználása és károsanyag-kibocsátása, így a projekt
segíti a fenntartható környezet- és tájhasználattal kapcsolatos célok elérését. A korszerűsítés
keretében a következő munkák történnek: homlokzat hőszigetelése, födém hőszigetelése, homlokzati
nyílászárók cseréje. Az önkormányzat kiemelt törekvése, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges
épületeit korszerűsítse. A projekttel érintett épület a többi önkormányzati épülethez képest rosszabb
energetikai állapotú, felújítása indokolt. A projekt kapcsolódik az önkormányzat korábbi
fejlesztéseihez, megvalósulásával a település lakossága az önkormányzat által nyújtott
közszolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű épületekben
veheti majd igénybe, hozzájárulva ezzel az egymásra épülő projektekben való gondolkodás
ösztönzésére és a gazdasági növekedés elősegítéséhez.
A pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00081
A megítélt támogatás: 140 millió forint.
Várható fizikai befejezés: 2020. június 30.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!
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Felsőzsolca Város Önkormányzata 140 millió forintból, 100%-os uniós támogatás által
valósította meg a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00081 azonosító számú, „Energetikai korszerűsítés
Felsőzsolcán” című projektjét. A fejlesztés tárgya a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola energetikai korszerűsítése volt. A beruházásnak köszönhetően az iskola tanulói,
pedagógusai, dolgozói egy jó energetikai mutatókkal rendelkező intézményben végezhetik
feladataikat.

Felsőzsolca Város Önkormányzatának kiemelt törekvése, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges
épületeit korszerűsítse. Jelen megvalósult projekt kapcsolódik az önkormányzat korábbi
fejlesztéseihez, megvalósulásával a település lakossága az önkormányzat által nyújtott
közszolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű épületekben
veheti majd igénybe, hozzájárulva ezzel az egymásra épülő projektekben való gondolkodás
ösztönzéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez.
A megvalósult projekt célja az energiatakarékosság és energiahatékonyság növelése volt. A korszerű
műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épület környezettudatosabb és fenntarthatóbb
működéséhez, a tervezett korszerűsítési beruházások energiatakarékos működése révén biztosítják
az ingatlan működési költségeinek csökkenését. Ez hosszú távon hozzájárulhat azon stratégiai cél
megvalósulásához, mely a fenntartható fejlődést eredményezi. A projekt keretében megvalósuló
energetika korszerűsítés révén csökken az érintett közintézmény energia felhasználása és
károsanyag-kibocsátása, így a projekt segíti a fenntartható környezet- és tájhasználattal kapcsolatos
célok elérését.
A korszerűsítés keretében a következő munkák történtek: homlokzat hőszigetelése, födém
hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, napelemes rendszer kiépítése.
A pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00081
A megítélt támogatás: 140 millió forint.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

