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Újabb finanszírozási szerződés aláírása a Régió révén Marosvásárhely
lakótömbházainak hőfelújítására
A „Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – VI. szakasz” elnevezésű projektet – a Regionális
Operációs Program 2007–2013 révén finanszírozva, 1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlődésének
támogatása – növekedési városi pólusok, D.M.I. 1.2 – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való
befektetés támogatása – Marosvásárhely Megyei Jogú Város ülteti gyakorlatba, s összértéke
2.714.869,08 RON, amelyből 1.463.522,91 RON vissza nem térítendő finanszírozás. A Regionális
Operációs Programot országos szinten a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium ülteti
gyakorlatba, Menedzsmenthatóság minőségben, míg regionális szinten az ADR Központ, a projekt
gyakorlatba ültetését monitorizáló program közvetítő szervezete.
Jelen finanszírozási igénylés általános célkitűzése Marosvásárhely lakótömbházainak energetikai
hatékonysága javításának biztosítása, s ezzel egyidőben a belső komfortkörülmények javítása, az
energetikai fogyasztás csökkentése, a fűtés és melegvíz-előállítási költségek csökkentése révén a
lakosság életkörülményeinek javítása.
A projekt szintjén megállapított specifikus célkitűzések közül megemlíthetjük:
* 3 lakótömbház hőfelújítása;
* a projekt gyakorlatba ültetése kezdetén szervezzenek egy reklámeseményt;
* a projekt keretében készítsenek és terjesszenek népszerűsítési anyagokat;
* a rehabilitálási munkálatok kivitelezése idején hozzanak létre új munkahelyeket;
* a lakótömbházak fűtésére használt éves hőfogyasztást csökkentsék 100 kWh/ négyzetrméter hasznos
felület érték alá.
Az 1950–1990 között épített 3 lakótömbház hőfelújítását 2015-ben végzik el.
A lakás rendeltetésű 139 apartman több mint 240 lakója növelt hőkomfortban és alacsonyabb
rezsiköltségben részesülhet.
A „Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – VI. szakasz” elnevezésű projekt gyakorlatba ültetése
a Kárpátok sétánya, Kövesdomb, Tudor Vladimirescu lakónegyedek urbanisztikai arculatának javítását
eredményezi.
Közlés időpontja: 2015. április 9.
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