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A pályázat címe:
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház épületenergetikai fejlesztése napelemes kiserőművekkel
A pályázat azonosító száma:
KEOP-4.10.0/K/14-2014-0022
A projekt megvalósításának kezdete:
2015. február 1.
A projekt megvalósításának befejezése:
2015. augusztus 31.
A támogatás összege:
191 656 446 Ft
A támogatás intenzitása:
100 %
Projekt leírása:

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház a Nyugat-dunántúli Régió legnagyobb kórháza 1 483
ággyal, évente 57 000 fő fekvő és 1,2 millió fő járóbeteget lát el. A kórház négy telephelyen
működik, épületeinek nagyobbik része régi építésű, 30-60 éves. Intézményünk jelenleg nem
használ semmilyen megújuló energiaforráson alapuló technológiát, de eltökélt célja a
környezettudatos működés megvalósítása. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház több
telephelyén kiváló adottságú napelem telepítésre alkalmas tetőfelületekkel rendelkezik.
Energia felhasználása már méretéből adódóan is jelentős, melyhez hozzájárul a telephelyeken
lévő rendszerek átlagéletkora miatti energia éhsége.
Jelen projekt ezekből két telephelyen, a Vasvári Pál utca 2-4. központi telephelyen egy 229
kWp teljesítményű napelemes kiserőmű, valamint a Híd utca 2. szám alatt 36kWp
teljesítményű háztartási méretű kiserőmű építését teszi lehetővé. Projekt során összesen
1060db napelem kerül elhelyezésre, az arra alkalmassá tett lapos tetőfelületeken. A termelt
villamos energiát intézményünk meglévő 0,4kV-os villamos hálózata szállítja el a
felhasználás helyére. A kiépítendő rendszer olyan adatátviteli rendszerrel rendelkezik melyen
WEB-es felületen folyamatosan követhető a termelt energia mennyisége. A két telephely
jelenlegi éves átlagos fogyasztása 7 633 022 kWh. A fejlesztés következtében az erőműveink
évente 296 060 kWh energia termeléssel csökkentik az üzemeltetési költségeket, ami 2020-ig
legalább 1000 tonna ÜHG gáz kibocsátás csökkenéssel járul hozzá a fenntartható fejlődéshez.
A projekt közvetlen célja a telepítendő napelemes kiserőművek segítségével hozzájárulni az
Uniós irányelveknek való megfeleléshez, a projekt lezárásától számított 5 év alatt 5329GJ
megújuló energia felhasználásával.
Kórházunk napelemes kiserőműparkjainak építése a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
központi költségvetési szervek részére” című pályázat keretein belül a KEOP-4.10.0/K/142014-0022 azonosítószámú projekttel valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával.
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Telefon: +36-96/507-900
E-mail: info@petz.gyor.hu
Web: http://www.petz.gyor.hu
Kapcsolattartó:
Virág István - Projektmenedzser
Telefon: +36/507-900/6998
Email: virag.istvan@petz.gyor.hu
Irányító hatóság neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Államtitkárság
1134 Budapest, Váci út 45.
Telefon: +36-1/802-4390
E-mail: ugyfelszolgalat.kehop@nfm.gov.hu
Web: www.szechenyi2020.hu
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