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SZENDR LÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT A „NAPELEMES RENDSZER KIALAKÍTÁSA A SZENDR LÁDON A SZENT KAMILL
ID SEK OTTHONÁBAN” CÍM ÉS A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0473 SZÁMÚ PROJEKT
Szendr lád Község Önkormányzata 2015 januárjában támogatást nyert az „KEOP-2014-4.10.0/N
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” tárgyú felhíváson a Szent Kamill Id sek Otthona napelemes
fejlesztésére. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
el irányzatból nyújtott vissza nem térítend támogatás összege 28.890.130 Ft. A kedvezményezett a
2015. szeptemberi m szaki átadás-átvételt követ en fizikailag befejezheti a projektet.
Szendr lád Község Önkormányzata Kedvezményezett a településen lév id sek otthona napelemes
fejlesztésére 2014 év végén pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Programon belül az
„KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” tárgyú pályázati felhívásra a hatékony,
környezetkímél energia felhasználás növelése érdekében.
A beruházás közvetlen célja volt, hogy az épület energia fogyasztásának egy részét megújuló energia alapú
termelésb l fedezze az intézmény és csak a fennmaradó rész beszerzése valósuljon meg "hagyományos"
forrásokból, ezáltal jelent s költségmegtakarítást érve el.
Hosszú távú célként fogalmazódott meg a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése,
környezeti terhelés csökkentése, környezeti szempontok érvényesítése, a környezetünket kevésbé terhel ,
megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos
energia szerepének növelése és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Kiemelt célkit zés
volt a pályázat kidolgozása során a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító
rendszer kiépítésének tervezése, különös hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az
energiatakarékosságra.
A projekt eredménye a megújuló energiaforrás-felhasználás összes energiafelhasználáson belüli arányának
növelése, a hazánk által vállalat Európai Uniós irányelveknek megfelel eredménycélok teljesítése és
megsegítése érdekében.
A projekt részletes kidolgozása után az Önkormányzat programját 2015 januárjában a Környezet és Energia
Operatív Program Irányító Hatóság vezet je támogatásra érdemesnek ítélte, melynek eredményeként 2015
áprilisában a Támogatói Okirat hatályba lépett.
A kivitelezési munkákat a pályázat benyújtását megel
en lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményeképpen aláírt feltételes vállalkozási szerz dés hatálybalépését követ en, 2015 júniusában
kezdhették meg. A vállalkozó a KG Invest 2008 Kft. volt. M szaki átadás-átvétel 2015 szeptemberében
történt meg.
A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0473 azonosítószámú projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felel s Helyettes Államtitkárság, mint Támogató segítségével
valósult meg. A kedvezményezett Szendr lád Község Önkormányzata a 28.890.130 Ft elszámolható
összköltség projekt megvalósításához 100% mérték vissza nem térítend támogatásban részesült.

