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Az ingatlan szigetelésére, a  
nyílászárók cseréjére, a fű-
tésrendszer vagy a világítás 
korszerűsítésre, árnyékolók 
felszerelésére lehet 15 ezer euró 
értékig pályázni a tegnap útjára 
indított, Energeiahatékony lakás 
elnevezésű program keretében. 
Bár az indulás zökkenőmentes 
volt, nincs könnyű dolguk a 
pályázó magánszemélyeknek.

 » BÍRÓ BLANKA

P örög a tegnap délben elindult, 
Energiahatékony lakás prog-
ram, ami – a korábbi tapasz-

talatokkal ellentétben – a bukaresti 
környezetvédelmi minisztérium által 
beharangozott időpontban, 13 órakor  
elindult, és azóta zajlik a regisztráció 
a Környezetvédelmi Alap (AFM) hi-
vatalos honlapján. Három óra alatt 
már több mint  1800 magánszemély 
jelentkezett be.

A környezetvédelmi minisztérium  
tájékoztatása szerint idén 430 millió 
lejes költségvetéssel rendelkezik  a 
program, az összeg mintegy 9000 
igénylés fi nanszírozására elegendő.  
A visszajelzések szerint a regisztráci-
ónál tegnap nem voltak fennakadá-
sok, igaz, előfordult, hogy kétszer-há-
romszor is neki kellett futni, amíg az 
igénylő megkapta az azonosító szá-
mot, és kérését visszaigazolták.

Mint ismeretes, a Zöld ház prog-
ramra nem indult ilyen zökkenőmen-
tesen a bejelentkezés, akkor a kivite-
lezőcégeknek kellett regisztrálniuk 
az igénylőket, a honlap gyorsan lefa-
gyott, majd csalás gyanúja miatt le is 
állították.

Mégsem olyan egyszerű, 
amilyennek hangzik
Ezúttal azonban az igénylő magán-
személynek kell feltöltenie a szemé-
lyes adatait: a személyazonossági 
igazolvány számát, érvényességi 
idejét, a személyi számot, telefonszá-

mot és elektronikus postai címet.  Ez 
egyszerűnek tűnik, ám a bonyoda-
lom csak ezután kezdődik: a feltöltés 
érvényesítése után a kérelmezőnek 
már csak 15 nap áll a rendelkezésére, 
hogy postán vagy futárral elküldje a 
kért iratokat, hogy a kérését végül el-
bírálják. A honlapon pontosítanak, 
hogy minden dokumentumnak már 
az online bejelentkezés pillanatában 
érvényesnek kell lennie. Vagyis, aki 
regisztrál, annak már rendelkeznie 
kell a teljes aktacsomóval: a kérvény 
és a személyi igazolvány másolata 
mellé be kell szerezni a telekkönyvi 
kivonatot, adóigazolást a megyei és a 
helyi pénzügyi hivataloktól, az épület 
energetikai bizonylatát, az energeti-
kai audit alapján készült jelentést.

A támogatás odaítélésének előfel-
tétele egyrészt az energetikai audit 
elvégzése, másrészt olyan projekt-
tel kell jelentkeznie az igénylőnek, 
amelynek kivitelezésével legalább 
egy osztállyal nő a lakás energiahaté-
konysága. Az online bejelentkezésnél 
azt is be kell jelölni, hogy mekkora 
összegű támogatásra tartanak igényt. 
Valamennyi pályázat esetében a be-
ruházás értékének 60 százalékát fe-
dezik a program révén, a támogatás 
összege azonban nem haladhatja 
meg a 15 ezer eurót, vagyis a 70 ezer 
lejt. A pénzt az ingatlan szigetelésére, 

a  nyílászárók cseréjére, a fűtésrend-
szer, a világítás korszerűsítésre, ár-
nyékolók felszerelésére lehet lehívni.

Magas önrész mellett 
utófi nanszírozás
Czine Zsolt építészmérnök tegnap a 
Krónika megkeresésére elmondta: 
amikor elkészül az energetikai vizsgá-
lat, javaslatokat is megfogalmaznak, 
hogy milyen beruházásokkal lehet 
energiatakarékosabbá tenni az épüle-
tet. A szakértő, akinek a cége energe-
tikai felmérést és auditot is végez, ki-
fejtette, az első órákban a nagyszámú 
jelentkező azt jelzi, hogy már sokan 
rákészültek a pályázatra, beszerezték 
a szükséges dokumentumokat. Ta-
pasztalatai szerint ugyanakkor sokan 
meghátráltak, mert a részvétel után-
járással, költséggel jár, ki kell fi zetni 
az energetikai auditot, a bizonylatot, 
ez viszont utólag a pályázatban el-
számolható. Másrészt további nehezí-
tés, hogy magas – 40 százalékos – az 
önrész, ugyanakkor a pályázat utófi -
nanszírozásos, tehát a kedvezménye-
zettnek ki kell fi zetnie a beruházást, 
majd utólag kapja vissza a pénzét. 
A mutatókat is el kell érni, minél na-
gyobb összeget kér a pályázó, annál 
magasabb szintre kell felhoznia a ház 
energiahatékonyságát – fi gyelmeztet 
Czine Zsolt. Hozzátette, a falak, a fö-
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Támogatás energiahatékonyabb lakásokra

Jobb szigetelés. A  nyílászárók cseréjére is fordítható a 15 ezer euróig terjedő támogatás

Klaus Iohannis államfő (középen) és a kormány megannyi tagja kivonult a metróátadásra
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dém szigetelése, a nyílászárók cseré-
je sokat nyom a latban, ezekkel lát-
ványos eredményeket lehet elérni. A 
pályázati útmutatóban, ami elérhető 
a Környezetvédelmi Alap honlapján, 
különben pontosan szerepel, mi-
lyen feltételeknek kell eleget tenni, 
milyen szintről, hová kell felfejlesz-
teni az ingatlant. Czine Zsolt arra is 
kitért, általában azok, akik már részt 
vettek valamilyen kormányzati prog-
ramban, fotovoltaikus berendezése-
ket szereltek fel, vagy önerőből már 
hőszigeteltek, nem vállalják a pályá-
zattal járó bonyodalmakat. 

Jó a tulajdonosnak 
és a társadalomnak
Czine Zsolt szerint különben ez egy 
jó program, nagy összegeket lehet 
lehívni, és az egyén, valamint a 
társadalom számára is előnyös, ha 
energiatakarékosak az épületek. 
„Ha kevesebb energiát használnak, 
a tulajdonos kevesebbet fi zet, de ke-
vesebbet is szennyez. Nem mindegy, 
mennyi fát kell eltüzelni, hiszen ha 
energiatakarékosabb a lakás, keve-
sebb erdőt kell kivágni, és kevesebb 
szennyezőanyag jut a légkörbe” 
– részletezte az építészmérnök. Be-
szélt ugyanakkor arról is, hogy Nyu-
gat-Európában adókedvezmények-
kel ösztönzik, hogy a tulajdonosok 
befektessenek, és javítsanak az épü-
letek energetikai állapotán, a román 
kormány által meghirdetett program 
is ezt a célt szolgálja.

Costel Alexe környezetvédelmi 
miniszter úgy nyilatkozott, jelenleg 
a romániai házak nagy része nincs 
megfelelően hőszigetelve, ezért a 
külső falak okozta energiaveszte-
ség eléri a 30 százalékot, az ablakok 
vagy a tető okozta energiaveszteség 
pedig a 25 százalékot.  A környezet-
védelmi tárca vezetője azt mondja, 
a programnak környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi vetülete egy-
aránt van, hiszen a beruházás jelen-
tős mértékben csökkenti az energia-
fogyasztást, a lakástulajdonosok 
kevesebbet fi zetnek, és csökken a 
szén-dioxid-kibocsátás.

 »  „Ha keve-
sebb energiát 
használnak, 
a tulajdonos 
kevesebbet fi zet, 
de kevesebbet is 
szennyez. Nem 
mindegy, mennyi 
fát kell eltüzel-
ni, hiszen ha 
energiatakaré-
kosabb a lakás, 
kevesebb erdőt 
kell kivágni, 
és kevesebb 
szennyezőanyag 
jut a légkörbe” 
– részletezte az 
építészmérnök. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Felavatták tegnap a bukar esti ötös 
metró ötéves késéssel elkészült 

első hét kilométeres szakaszát, 
amely a délnyugati Drumul Taberei 
lakónegyedet köti össze a belváros-
sal. Az új metróvonalon tíz megál-
ló és egy kocsiszín készült el, és az 
Eroilor állomásnál csatlakozik a bu-
karesti metró immár 78 kilométeres 
és 63 megállót magába foglaló háló-
zatához. Az ötös metró (M5) építését 
később az Egyetem tér felé folytat-
nák, hogy további 15 megálló építé-
se nyomán kelet–nyugat irányban 
kettészelje Bukarestet, és a város 
keleti felén található Pantelimon 
városrészt is bekösse a hálózatba.

 Mivel az új vonal kiszolgálására 
szánt 13 új vonat beszerzési eljá-
rása nem fejeződött be, egyelőre a 

meglévő járműparkból állítottak 
forgalomba hat vonatot. A két kül-
városi végállomással rendelkező 
M5-ös metróvonal közös szakaszán 
ezért kezdetben csúcsidőben is csak 
hatpercenként fognak közlekedni 
a vonatok, de a jelző- és biztonsági 
berendezés elvileg lehetővé teszi, 
hogy a vonatok másfél percenként 
fussanak be a megállókba.

 Románia eddigi legdrágább – 3,4 
milliárd lejes költségvetésű – vá-
rosi infrastruktúra-beruházása az 
első olyan befejezett metróvonal, 
amelynek az építését nem a kom-
munizmus idején kezdték meg. Az 
első versenytárgyalás kiírása óta 
(2008) 12 év telt el, az építkezés 
pedig 2012-ben kezdődött, azzal az 
óriásplakátokon is hirdetett ígéret-
tel, hogy „3 év múlva itt lesz az ön 
metrómegállója”. 

Nagy késéssel futott be az első szerelvény a bukaresti ötös metró vonalán




