„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din
Municipiul Craiova – CEERT L5”
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de
Management, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si UAT Municipiul
Craiova, in calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finantare nerambursabila nr.
3262/05.10.2018, pentru proiectul „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor
Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”.
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor
din municipiul Craiova si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in
eficienta energetica a blocurilor de locuinte.
Proiecte prevede masuri de interventie care vor conduce la o clasificare mai buna a
consumului de energie pentru un numar de 102 de gospodarii, dar si la imbunatatirea
aspectului arhitectural-estetic al acestora.
Valoarea totala a proiectului: 3.912.724,15 lei
Valoarea totala nerambursabila: 2.137.762,55 lei
Valoarea totala eligibila: 3.562.937,58 lei, din care:
- 1.817.098,17 lei finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (51%)
- 320.664,38 lei finantare nerambursabila din bugetul national (9%)
- 1.425.175,03 lei cofinantare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova (40%)
Valoarea totala neeligibila (inclusiv TVA aferenta): 349.786,57 lei.
Grupul tinta al proiectului:
Beneficiari directi: un numar de 102 de gospodarii si aprox. 186 de locatari ai blocurilor
asupra carora se intervine pentru eficientizarea energiei si care vor beneficia de confort
termic sporit si, implicit, la reducerea costurilor cu incalzirea.
Beneficiari indirecti: societatea care administreaza sistemul de distribuþie si furnizare a
energiei termice din Municipiul Craiova, asociatiile de proprietari si locatarii blocurilor de
locuinte reabilitate termic, autoritatea publica locala, firmele din domeniul construcþiilor
datorita crearii de noi locuri de munca temporare pe perioada de implementare a
proiectului, Locuitorii din Municipiul Craiova în numar de aproximativ 303.321, agentiile
imobiliare – cresterea calitatii ofertelor de apartamente pe piata imobiliara din municipiul
Craiova.
Perioada de implementare a proiectului: 34 luni, incepand cu data de 01.09.2017 pana la
30.06.2020.

