
Arló közvilágításának a korszerűsítése LED lámpatestek alkalmazásával (KEOP-
5.5.0/K/14-2014-0059)

Arló Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a KEOP-2014-5.5.0/K pályázati
konstrukcióra, melynek célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása
a közvilágítás villamos-energia felhasználásában.

Az idejétmúlt energetikai rendszerek korszerűsítésével, a település nemcsak
biztonságosabbá válik, hanem az energia-megtakarítással párhuzamosan kiadási is
csökkennek.

Jelen projekt célja a közvilágításban alkalmazott 494 db lámpatestből a korszerűtlen
világítótestek cseréje korszerű energiatakarékos LED-es megvilágításra, a megvilágítás
erősségének a fenntartása mellett, úgy hogy a hatályos MSZ EN 13201 szabványban
meghatározott feltételeknek is megfeleljen. Ennek során a jelenleg alkalmazott 36 W-os
hagyományos kompaktlámpák 20 W-, a 70 W-os nátrium lámpatestek 30 W-os, a 100
W-os nátrium 40 W-os és a 150 W-os Nátrium lámpatesteket 80 W-os LED-re cseréljük.
A beruházás eredményeképpen az érintett tér- és útvilágítási hálózat energia fogyasztása
évente 43.451 kWh-val csökken, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez az
önkormányzat számára.
A korszerűbb, energiatakarékos LED lámpák alkalmazása hosszú távon csökkenti a
település ökológiai lábnyomát, hozzájárulva egy környezettudatosabb szemléletmód
kialakításához és alkalmazásához.

A kivitelezési munkálatokat a Váribel Kft. végzi, a munkaterület átadására, a kivitelezés
megkezdésére 2015. július 21-én került sor.

A projekt folyamata:

 Arló Nagyközség Önkormányzata 2014. október 7-én pályázatot nyújtott be a KEOP-

2014.5.5.0/K kódszámú pályázati felhívásra.

 A Közreműködő Szervezet 2014. október 15-én befogadta és a tartalmi ellenőrzését

megkezdte

 A pályázat nyertességéről szóló Támogatói Döntés 2014. december 17-én érkezett,

amelyben a „Arló közvilágításának a korszerűsítése LED lámpatestek alkalmazásával”

című, KEOP-5.5.0/K/14-2014-0059 jelű pályázatot a Környezet és Energia Operatív

Program Irányító Hatóság vezetője 28.051.125 Ft összegű támogatásra

érdemesnek ítélte.



 A Támogatói Okirat hatályba lépésének napja: 2015.02.02.

A projekt legfontosabb adatai:

 Kedvezményezett neve: Arló Nagyközség Önkormányzat

 A projekt címe: „Arló közvilágításának a korszerűsítése LED lámpatestek

alkalmazásával”

 Támogatás összege: 28 051 125 Ft

 Támogatás mértéke: 100 % vissza nem térítendő támogatás

 A projekt megvalósításának kezdete: 2015.02.02

 A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2015.08.31.

 A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0059
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