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  NAPELEMRENDSZER A SZEGEDI ŐSZ IDŐSOTTHONNÁL

Az ŐSZIDŐ Nonprofi t Kft. több mint 17 millió forint vissza nem térí-
tendő uniós támogatás felhasználásával korszerűsítette a Szegedi 
Ősz Idősotthon villamosenergia-ellátási rendszerét: a csaknem 
29 millió forintos költségvetésű projekt keretében napelemrendszert 
telepített az épület tetejére.

A projekt tartaléklistán

A projekt – annak ellenére, hogy minden kritériumnak megfelelt – a be-
nyújtott pályázatok nagy száma következtében kialakult forráshiány miatt 
nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került. Kissé szomo-
rúak voltunk, de nagyon bíztunk abban, hogy az EU-s támogatások átcso-
portosításával a Kormányzat előbb-utóbb biztosítja projektünk megvalósí-
tásához szükséges pénzt.

Nyertünk

A csaknem 1,5 éves várakozásnak meglett az eredménye: 2012. decembe-
rében a források átcsoportosításával lehetőség nyílt fejlesztésünk támo-
gatására. A 28,8 millió forint költségvetésű projekthez a Támogató 60%, 
azaz 17,3 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított



A megvalósítás

A finanszírozás megszervezését követően ez év nyarán indult el a beru-
házás. Az épületre 2 hónap alatt összesen 100 darab magyar gyártmányú 
KORAX napelemtáblát, és 3 db Fronius invertert szereltek fel a 3 COMM 
Line Kft. szakemberei. A szeptember 30-i sikeres átvételi eljárását köve-
tően a rendszer készen állt a hálózati csatlakozásra: az ún. ,,kiserőmű” 
október 29-én megkezdte az áramtermelést.

Az eredmény: a megtakarítás

Az ŐSZIDŐ Nonprofit Kft. a napelemek telepítésével kettős célt kíván el-
érni. Közvetlen célként 80500 kWh-s éves villamosenergia-felhasználását 
egyharmad részben szeretné napelemekkel biztosítani, ezzel a gazdálko-
dásában jelentős megtakarításokat eszközölni, hogy az amúgy nem túl 
bőséges keretéből minél többet fordíthasson az idős gondozottak ellátá-
sára.

A hatás: kisebb kibocsátás

A projekt közvetett céljai közül a legfontosabb, hogy a fejlesztéssel hoz-
zájáruljon környezetünk megóvásához azzal, hogy évente 16,1 tonna CO2 
kibocsátását előzze meg.
A projekt közvetlen célcsoportjai Kft. gondozottai, dolgozói, tulajdonosai, 
de a fejlesztés szélesebb körben a CO2 kibocsátás-csökkentése révén  
Szeged város és hazánk lakosságának érdekeit.
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