ИНФОРМАЦИЯ
за спечелен проект „За децата с отговорност: Осигуряване на енергийна ефективност в ОДЗ № 2
гр. Средец и ЦДГ с. Дебелт, допринасяща за устойчиво развитие на община Средец” по
операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”

Със Заповед № РД-02-14-1882/04.11.2010 год. Заместник-министъра на регионалното развитие и
благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР нареди да се предостави безвъзмездна финансова
помощ на Община Средец за проект „За децата с отговорност: Осигуряване на енергийна
ефективност в ОДЗ № 2 гр. Средец и ЦДГ с. Дебелт, допринасяща за устойчиво развитие на община
Средец” по операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” в
размер на 718 898,58 лв. Общият размер на проекта е 845 763,04 лв., от които 126 864,46 лв. ще
бъде съфинансирането от общината.
Общата цел на одобреното проектно предложение е Създаване на нови възможности за
устойчиво развитие в община Средец чрез внедряване на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в образователната инфраструктура с цел повишаване качеството и средата на
живот, а специфичните цели:
• Повишаване на местната конкурентноспособност, привлекателност и устойчиво развитие за
преодоляване на негативните демографски процеси и съхраняване на човешкия потенциал в община
Средец;
• Подобряване на образователната среда и осигуряване на по-добър достъп до образователните
услуги в община Средец;
• Мобилизиране на местните технически и институционални ресурси за повишаване на
възможностите за развитие с цел превръщане на община Средец в привлекателно място за живот.
Очаквани резултати:
 Подобрено качеството на живот и работна среда и осигурена възможност за социално
включване на лица в неравностойно положение;
 Внедрени мерки за повишаване на енергийната ефективност в 2 образователни
институции- ОДЗ 2- гр. Средец и ЦДГ „Дъга” – с. Дебелт;
 Реализирани икономии и намаляване на стойността на топло и електроенергията –284 046
kWh /годишно, с екологичен еквивалент 89,79 тона спестени емисии CO2 .
 Подобрени услуги в областта на образованието;
 Създадени нови възможности за повишаване на местната конкурентноспособност и
устойчиво развитие;
 Формирани нови нагласи сред ромската общност чрез преодоляване затвореността,
изолацията и самоизолацията й.
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