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A program célja:
Magyarország Kormánya a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretein belül, TOP-3.2.1-15 kódszámon, az alacsony széndioxid-kibocsátású
gazdaságra való áttérés megvalósítása érdekében „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” címmel felhívást tett közzé. A konstrukció átfogó célja az
önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb
energiagazdálkodásának elősegítése. A programban alcélként jelenik meg:
- 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények
energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes
beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG)
kibocsátásának csökkentését szolgálják;
- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU
átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is
kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások
elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.
Zalalövő Város Önkormányzata 131 286 226 Ft támogatást nyert, melyet TOP-3.2.115-ZA1-2016-00009 azonosítószámon valósít meg.

A projekt bemutatása:
A fejlesztés célja a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épület
energiahatékonyságának növelése. A város olyan alapintézményéről van szó,
aminek funkcióját és feladatát hosszú távon kívánja a Zalalövői Közös
Önkormányzati Hivatal fenntartani. A fenntarthatóság szempontjából a legfontosabb
feladat az épület energia veszteségeinek csökkentése és a hőtermelés
optimalizálása.
Az intézményt magába foglaló épület jelenlegi állapotban az épület épületfizikai
vonatkozásában nem felel meg sem a kor követelményeinek, sem a szabályozási
környezetben rögzített elvárásoknak. A fejlesztés rövid távú közvetlen céljai: a
fosszilis energiahordózókból származó üvegházhatású gázok (ÜGH) kibocsátásának
csökkenése, a középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése,
primerenergia felhasználás csökkenése, az önkormányzati intézmény fenntartási
költségeinek csökkenése, az épület energetikai jellemzőinek javításával energia
megtakarítás elérése, ezáltal pedig az erőforrások racionalizálása, egy gazdaságilag
hatékonyabb intézményműködés, intézményi infrastruktúra biztosítása, továbbá a
településkép fejlesztése, az épített környezet minőségének javítása. A fejlesztés
hosszú távú közvetett céljai: az épületet használók komfortérzetének és a dolgozók
munkafeltételeinek javulása, magasabb színvonalú elérhető helyi szolgáltatás által a
helyi közösségi élet erősítése, lakosság szemléletformálása, környezettudatos
szemlélet elterjedése, fejlődése, a környezeti terhelések csökkentése.
A projektben vállalt önállóan támogatható tevékenységek:
- Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal energiahatékonyság-központú fejlesztése a
külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (utólagos szigetelés és nyílászárók
cseréje),
- maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása
saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: napelemek és tartóelemeik
beszerzése és telepítése,
- hőszivattyú telepítése, meglévő radiátorok termosztatikus radiátor szeleppel való
ellátása, kondenzációs gázkazán beépítése.
Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek:
- akadálymentesítés: a fejlesztés során projektarányos akadálymentesítés valósul
meg,
- nyilvánosság biztosítása,
- képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.
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