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Magyar Máltai Szeretetszolgálat/OPH 2018. január 3. 
 

Európai uniós forrásból, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
épületeinek energetikai felújítása” című projektje 265,38 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A KEHOP-5.2.3-16-2016-00016 azonosító számú „Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület épületeinek energetikai felújítása” című projekt során két szociális
intézmény infrastrukturális fejlesztése valósult meg: az átmenetileg vagy tartósan fedél nélkül maradt családokat támogató Családok Átmeneti Otthona (1039 Budapest,
Kelta u. 5.) és a hajléktalan emberek számára nappali és éjjeli menedéket nyújtó Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat nyújtó Integrált Intézmény (1033
Budapest, Miklós u. 32.).

Az épületek műszaki átadás-átvétele 2017. december 21.-én sikeresen megtörtént.

A felújítással, korszerűsítéssel érintett mindkét épület hőtechnikai felújítása, homlokzati szigetelése, nyílászáróinak cseréje, lábazati szigetelés és vízszigetelés valósult
meg.

Mindkét épület tetőszerkezetén 50 kW egységteljesítményű HMK napelemes rendszer került kialakításra mindkét épület tetőszerkezetén, összesen 304 db, egyenként
260 Wp egységteljesítményű polikristályos napelem modullal.

Az épületek energiahatékonyságának javítására és a megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházással beruházások a projekt jelentős mértékben
hozzájárulnak a két intézmény energiafelhasználási mutatóinak javításához.

A pályázat kiemelt céljaja: az épületekben élő személyek életminőségének javítása, színvonalas ellátás biztosítása, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület által biztosított üzemeltetés gazdaságosabbá tétele.
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A projektről bővebb információt a https://maltai.hu/tamogatott_programok (https://maltai.hu/tamogatott_programok) oldalon olvashatnak.
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