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Nagykároly Municípium Területi és Közigazgatási
Egysége, kezdeményezett

minőségben elindította a fenti projekt megvalósítását (3259/02.10.2018.
Data–as
számú finanszírozási szerződés, SMIS kód: 121471) a 2014 – 2020 Regionális
Operatív Program, 3-as főtengely - Csökkentett szénioxid kibocsájtásra való átállás
támogatása, 3.1.–es beruházási prioritás - Az energiahatékonyság, az intelligens
energiagazdálkodás és a megújuló energia felhasználásának támogatása az állami
infrastruktúrában, beleértve a középületeket és a lakhatási ágazatot, C művelet –
Közvilagítás.
Irányító Hatóság – Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium
Közreműködő Szervezet – Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség
A projekt átfogó célja az, hogy 2022-ig növelje Nagykárolyban a közvilágítási
rendszer energiahatékonyságát és az életminőséget az energiafogyasztás
csökkentésére irányuló intézkedések végrehajtásával, a szén-dioxid kibocsátásának
csökkentésével és a közvilágítási rendszerbe való beavatkozással.
A projekt eredményei között megemlíthetjük a közvilágítás éves primerenergiafogyasztásának csökkenését, az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenését, 1859
lámpatest felszerelését, 386 oszlop telepítését.
A pályázat megvalósításának periódusa: 2018. október 2., a finanszírozási
szerződés aláírásától , 2021. március 31-ig.
A projekt összköltsége 22.614.491,26 lej, amelyből a vissza nem térítendő
összeg 22.572.457,25 lej.
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