“Cresterea Eficientei Energetice In Cladirea Gradinitei Cu Program
Prelungit - Calimanesti”
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Oras Calimanesti, în calitate de Beneficiar,
implementează proiectul “Cresterea Eficientei Energetice In Cladirea Gradinitei Cu Program
Prelungit - Calimanesti”, cod MySMIS 125274, finanțat prin Regio - Programul Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ” Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, și în sectorul locuințelor’’.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al Programului Operational Regional 2014-2020 il reprezinta cresterea
competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si
regionale prin spijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si serviciilor,
care sa asigure si dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient
resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si asimilare a progresului tehnologic.
Obiectivul general al investitiei propuse:
Investitia propusa se incadreaza in obiectivul tematic urmarit in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020 Axa Prioritara 3 si anume tranzitia catre o economie cu emisii scazute de
carbon. Actiunile ce se vor intreprinde urmaresc indeaproape obiectivul specific al Prioritatii de
investitii 3.1. B Cladiri Publice, respectiv sprijinirea eficientei energetice si agestionarii energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in cladirile publice.
Obiectivele urmarite prin realizarea proiectului sunt:
• Imbunatatirea capacitatii de izolare termica a peretilor exteriori ai cladirii;
• Eliminarea problemelor legate de gradul avansat de degradare al acoperisului si a tamplariei
exterioare si interioare
• Imbunatatirea confortului termic in interiorul cladirii si reducerea emisiilor de carbon prin
utilizarea de surse de energie regenerabila.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera este de 71,84 tone de CO2
2. Scaderea consumului anual de energie finala(din surse neregenerabile) este de 16,93 tep
3. Scaderea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) total este de
484,27 kWh/m2/an, din care: pentru incalzire/racire este de 258,71 kWh/m2/an
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Rezultate asteptate:
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (tone de CO2):10.96
Consumul anual de energie primara (kWh/an): 84950.26
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (utilizand surse neregenerabile) (tep): 3.95
Consumul anual specific de energie primara (utilizând surse neregenerabile) (kWh/mp/an) total:
91.66, din care:
pentru incalzire/racire: 91.66
Consumul anual de energie primara utilizând surse regenerabile (kWh/an) total: 34259.36 (40,33%
din consumul anual de energie primara), din care:
pentru incalzire/racire: 24343.64
pentru preparare apa calda de consum: 1996.98
electric: 9918.75
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia, în calitate de Organism Intermediar la data de 04.03.2019.
Proiectul se derulează în Orasul Calimanesti, Județul Valcea, str. Tudor Vladimirescu, nr.28, în
perioada de implementare 01.05.2017-30.11.2021, conform contractului de finanțare şi are o
valoare totală de 1.375.673,82 lei, din care:
- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 1.169.322,77 lei;
- finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 178.837,57 lei;
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 27.513,48 lei.
Date de contact:
Scarlea Adriana, manager de proiect, Tel: 0250750080, E-mail: primaria_calimanesti@yahoo.com
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro

|

facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romaniei

