Comunicat
Data: 13.11.2018

Lansarea proiectului
„Creșterea eficienței energetice a clădirii colegiului a clădirii nr. 2 a Colegiului
Național Simion Barnuțiu, Șimleu Silvaniei”
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI, cu sediul în Șimleu Silvaniei, str. Libertății, nr. 3, județul Sălaj,
implementează, începând cu data de 16 octombrie 2018, proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii
colegiului a clădirii nr. 2 a Colegiului Național Simion Barnuțiu, Șimleu Silvaniei”, cod SMIS 118374.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional
Regional 2014 – 2020, în baza contractului de finanțare nr. 3304/16.10.2018, încheiat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (în calitate de Autoritate de Management) prin Agenția de
Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar ce monitorizează implementarea
acestui proiect.
Valoarea totală a proiectului este de 2.592.276,60 lei, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă
2.301.355,62 lei (1.956.152,27 lei provenind din FEDR și 299.176,26 lei din bugetul național) și este estimat
a se finaliza până la data de 31 ianuarie 2020.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii nr. 2 a Colegiului
Național Simon Bărnutiu din Șimleu Silvaniei. În acest scop, proiectul urmărește îndeplinirea următoarelor
rezultate: scăderea cantității de gaze cu efect de seră (CO2) emise anual de clădirea vizată, reducerea
consumului anual de energie primară al clădirii, precum și cresterea ponderii energiei produse din resurse
regenerabile în totalul energiei utilizate de cladirea nr. 2 a Colegiului Național Simion Bărnuțiu.
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