Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Koppányszántón
Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030
Pályázat címe: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Koppányszántón
Kedvezményezett neve: Koppányszántó Község Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 46.496.549 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tartalmának bemutatása:
A település legfontosabb középülete a fejlesztéssel érintett épület. A fejlesztés segítségével
nemcsak egy kiemelten fontos középület szépül meg, újul meg, de a folyamatos üzemeltetés is
lényegesen kevesebb kiadással biztosítható, hiszen közel nulla energia felhasználásával
üzemeltethető lesz az épület a felújítást követően. A fejlesztés által csökken a CO2 kibocsátás.
A tervezett beruházás eredményeképpen csökken a fosszilis energiahordozókból származó
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása, valamint megvalósul a felhívásban megjelenő
második alcél is a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata. A projekt
célkitűzései, a megvalósítás tervezett hatásai és eredményei, a felhívás szerinti, választott
intézkedések az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatai: Önállóan támogatható
tevékenységek közül: Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által - Épületek hőtechnikai
jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a felhívás
megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. §
(5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott „hazai vagy uniós pályázati forrás”
felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek megfelelően a külső határoló
szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló
szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével,
vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával. Az energiahatékonyság javítása
érdekében elvégzett tevékenységeknek (nyílászárók cseréje, a külső falak, a padló, valamint a
födém hőszigetelése, gépészeti korszerűsítés, megújuló energia hasznosítás napelem és
napkollektor segítségével) köszönhetően az épület energetikai besorolása a jelenlegi "EE
Átlagosnál jobb" kategóriáról "BB Közel nulla energiaigényű" kategóriára módosul, azaz 3
kategóriányi javulás történik, mellyel mintegy 83%-os energia-megtakarítás érhető el.
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek Nyilvánosság
biztosítása – a felhívás 3.2 fejezetében az nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek
alapján, a KTK 2020 és az Arculati Kézikönyv útmutatásainak megfelelően;
Akadálymentesítés – a felhívás 3.2 fejezetében, az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek
alapján az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal
biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és
info-kommunikációs) akadálymentesítése a beruházás befejezését követően biztosított lesz
(akadálymentes bejárat, rámpa, korlát, vakvezető és jelzőkő burkolat, akadálymentes wc és
mosdó, stb.)
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.
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KOPPÁNYSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLT A HÁZIORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ KOPPÁNYSZÁNTÓN
TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) projekt keretében fejlesztette a
helyhatóság Koppányszántó egészségügyi alapellátó-rendszerét. Az infrastrukturális feltételek
javításával immár megfelelő módon szolgálja a település lakóit mind a háziorvosi rendelő, mind
a védőnői szolgálat. 25 millió forint pályázati forrásból gazdálkodott az önkormányzat.
Egy önkormányzati tulajdonban lévő, egykor iskolaként működő ingatlan (Rákóczi Ferenc u. 164.)
egyik felében kapott helyet a rendelő és védőnői tanácsadó. Azonban az épület felújításra szorult, így
– valamint a különböző szolgáltatások szeparációja érdekében – szükségessé vált az átépítés.
Parkolóhelyek, akadálymentes parkoló-férőhely illetve gyalogos útvonal, továbbá babakocsi- és
kerékpár tároló kialakítására is sor került.
A felújítás a mai kornak megfelelően, minőségi módon, a költséghatékonyság jegyében történt.
Mindezeken felül eszközbeszerzés is megvalósult: orvosi, informatikai, valamint a rendelő és a
váróterem komfortosságát szolgáló eszközök, berendezések, bútorok kerültek az épületbe.
A TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósult
meg.

