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A projekt megvalósítására nagyon nagy szükség van, mivel mind az Általános Iskola alsó és felső tagozatának épülete rossz
energetikai jellemzőkkel rendelkezik. Közvetlenül az épületnél, tudjuk csökkenteni a gázfelhasználást, illetve az ÜHG káros
anyag kibocsájtást. Így hosszú távon az üzemeltetési és rezsi költségek egy része csökkenhet, a megtakarítás más
fejlesztésekre, pl. az iskolai ellátás színvonalának növelésére, elavult berendezések energiatakarékosabbra történő cseréjére
fordítható. A csökkenő fosszilis energia felhasználásával csökken a káros anyag kibocsátás, mely minden ember és élőlény
számára hozzájárulhat az egészségesebb életmódhoz, a példa értékű változtatással hosszú távon a természetbarát környezet
kialakításához. Ezzel csökken Magyarország energiafüggősége és hozzájárul a megújuló energiaforrás részarányának a
növeléséhez, a zöldgazdaság fejlesztéséhez. A projekt a TOP 3. prioritástengelyén lévő 3.2.1 intézkedés tartalmához minden
tekintetben illeszkedik, illetve annak megfelel: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése,
külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje
és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovoltaikus
rendszer kialakítása saját villamosenergia igény kielégítése céljából. A projekt illeszkedik a pályázat kiírásához, hiszen a felhívás
címéből (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) kiindulva az energiahatékonysági intézkedésekkel teljes mértékben
a pályázathoz szorosan kapcsolódó tevékenységek valósulnak meg, amely csökkenti hazánk túlzó energiafelhasználását, növeli a
megújuló energiahordozók felhasználásának arányát és környezetbarát, környezettudatos mintának tekinthető. A kiírás
részeként a kötelező tevékenységek elvégzésre kerülnek úgy, mint képzési anyagok kidolgozása szemléletformáláshoz,
nyilvánosság biztosítása, akadálymentesítés. A projekt megvalósítási helyszínei: 4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 2-6. 1153
hrsz, valamint 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 1141 hrsz. Összetett projekt lévén épületenergetikai átvilágítás készül,
melynek javaslatai fegyelembe vételre kerülnek. Az épületenergetikai szakértők és építésztervezők javaslatai, iránymutatása
végig fegyelembe lett véve a betervezett megoldások során.

Megvalósítás kezdete:

2017.10.01

Megvalósítás vége:

2019.10.31

