Město Rovensko pod Troskami realizovalo v roce 2014
projekt s přispěním fondů evropské unie s názvem „Dětské hřiště
v přírodním stylu v areálu mateřské školy v Rovensku pod
Troskami“. Cílem projektu bylo vytvořit u mateřské školy zahradu
v přírodním duchu, prostor s herními a vzdělávacími prvky, které by
děti vedly k poznávání přírodních zákonitostí, vlastní aktivitě,
tvořivosti a zájmu o životní prostředí. Dále pak rozvoj vnímání,
poznání přírodních jevů a zákonitostí, vedení k samostatnosti,
cílevědomosti, ohleduplnosti.
Realizací projektu se uzavřená i otevřená část zahrady stala pro
děti místem získávání praktických dovedností a zdrojem získávání
poznatků v oblasti environmentální, jako jsou péče o životní
prostředí, utváření hierarchie životních hodnot, jednání vedoucí
k tvořivosti a přístupu k životu a přírodě.
Projekt umožní dětem celoročně využívat areál k poznávání
přírody, vnímání střídání ročních období a dějů v přírodě. Smyslem
projektu je využít přírodní potenciál zahrady a proměnit ji v hravé,
inspirativní prostředí, které bude probouzet tvořivou energii,
formovat přirozené nadání dětí a posilovat jejich osobnosti.
Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,619 mil. Kč byla z fondů
evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 2,226 mil. Kč a
ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 131 tis. Kč.
Vlastní prostředky města činily 262 tis. Kč.

Město Rovensko pod Troskami realizovalo v roce 2014 projekt
s přispěním fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické
náročnosti objektu MŠ“. Cílem projektu bylo snížení energetické
náročnosti budovy mateřské školy. Na objektu byla instalována
nová kvalitní okna s izolačními trojskly, zatepleny obvodové zdi a
střecha a strop objektu.
Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,109 mil. Kč byla z fondů
evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 1,231 mil. Kč,
ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 72 tis. Kč.
Vlastní prostředky města činily 806 tis. Kč (včetně nezpůsobilých
výdajů).
Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za
vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 141 GJ, což odpovídá
roční úspoře 7,8 tun CO2 za rok.

