Titlu proiect
REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEGARCEA ÎN VEDEREA
CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE - ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ
Despre proiect:
ORAȘUL SEGARCEA derulează proiectul REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA
GIMNAZIALĂ SEGARCEA ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE - ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL
DOLJ, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 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, Operațiunea B - clădiri
publice, COD SMIS 126578.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea costurilor de administrare a clădirii
publice în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială Segarcea, prin creșterea eficienței energetice
a acesteia.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
a) Reducerea consumului anual specific de energie al clădirii Școlii Gimnaziale Segarcea prin măsuri
de reabilitare termică, modernizare a instalațiilor aferente clădirii și utilizare a surselor de
energie regenerabilă;
b) Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2) și trecerea
clădirii într-o clasa energetică suplimentară prin implementarea măsurilor propuse prin proiect,
respectiv reabilitarea termică a clădirii, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea
surselor de energie regenerabilă.
Prin implementarea măsurilor propuse în proiect rezultă un consum de energie primară din surse
regenerabile de 28,23 kWh/m2an care în procente reprezintă 37% din consumul total de energie
primară de 76,34 kWh/m2an.
Perioada de implementare: 40 de luni (08.05.2018 – 31.08.2021)
Valoarea totală a proiectului: 3.983.170,45 lei
Valoarea contribuției europene: 2.865.841,98 lei
Valoarea contribuției naționale: 438.305,24 lei
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
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