SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGTÖRTÉNT AZ UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ HAJDÚNÁNÁSI ÓVODA
8. SZ. ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA
KEOP-4.9.0/11-2011-0187

2013./október/31.
A „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása” címő, KEOP4.9.0/11-2011-0187 azonosító számú projekt 2013. október 31-én befejezıdött. A pályázat
megvalósítása során a Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység Kasza u. 3. szám alatti
intézményének épületenergetikai felújítása valósult meg. A felújítás során megtörtént az épületek
nyílászáróinak cseréje, a homlokzatok hıszigetelése, a főtés- és az elektromos rendszer
korszerősítése megújuló energiaforrás bevonásával (napelem és pellet kazán alkalmazásával).

A kivitelezési munkálatok 2013 június 25-én kezdıdtek el, és 2013. október 22-én került sor az
épület mőszaki átadás-átvételére.
Jelen projekt hozzájárul az épület hıtechnikai adottságainak javítása mellett az intézmény
energiafelhasználásának csökkentéséhez. A fejlesztés során a külsı falszerkezetek 10 cm ESP
polisztirol hıszigetelést kaptak, valamint a nyílászáró szerkezetek hıszigetelt mőanyag nyílászárókra
lettek cserélve, melyek az épület déli homlokzatán a nyári felmelegedés elleni védelem céljából
redınnyel lettek ellátva. Ezen hıtechnikai fejlesztésnek köszönhetıen az épület főtési teljesítmény
igénye lecsökkent. Az épületben a radiátorok szabályozhatóságára termosztatikus radiátor szelep, a
kizárhatóságukra pedig radiátor visszatérı szelep került beépítésre. A leamortizálódott gázkazán
helyett új, környezetbarát pellet kazán került beépítésre, mely a főtéshez szükséges melegvizet egy
puffertárolóban tárolja, illetve a használati melegvíz elıállítására is alkalmassá vált. A világítási
rendszer is átalakításra került, a nagyfogyasztású elektromos izzók helyett energiatakarékos
kompakt fénycsövek kerültek beépítésre, így a rendszer már el fogja érni a szabványokban
elıírtakat. A további költség és energiahatékonyság növelése érdekében a tetıre napelemes rendszer
került telepítésre, így csökkentve az elektromos hálózatból vételezett mennyiséget.
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projekt neve: Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása
projekt azonosító száma: KEOP-4.9.0/11-2011-0187
projekt összköltsége: 41 041 708 Ft
projekt elszámolható összköltsége: 35 733 401 Ft
támogatás összege: 30 373 391 Ft
projekt megvalósításának idıtartama: 2013. 06. 25. – 2013. 10. 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
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