ekoSpodbude,ekoKrediti
ter druge možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev
za ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije
DODATNE INFORMACIJE (za področje nepovratnih sredstev)
01 241 48 61, 01 241 70, 01 241 48 72
vsak dan od 9. do 12. ure, v petek od 9. do 14.30 ure
DODATNE INFORMACIJE (za področje kreditiranja)
01 241 48 20
vsak delovni dan od 9. in 15. ure, v petek od 9. do 14.30 ure
e-mail: ekosklad@ekosklad.si
spletna stran: www.ekosklad.si

JAVNA PREDSTAVITEV

v četrtek, 17.04.2014 ob 20. uri
v Divači, v Občinski stavbi – sejna soba
Izkoristite brezplačno individualno energetsko svetovanje 2 uri pred začetkom delavnice
in po zaključku delavnice.

Organizatorji delavnice:
agencija GOLEA v sodelovanju z občino Divača

Delavnica je organizirana v sklopu projekta ALTERENERGY.

ekoSpodbude
1. Javni poziv 24SUB-OB14 za nepovratne finančne spodbude občanom ZA NOVE
NALOŽBE rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb
Skladno s sprejetim Programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015, bodo
predmet
višjih
spodbud
samo
naložbe
v
starejših
stanovanjskih
stavbah,
in
sicer
za:
- vgradnjo toplotne črpalke, kjer ni predviden drug prednostni način ogrevanja,
- priključitev na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso,
- vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
- toplotno izolacijo fasade starejše stanovanjske stavbe,
- toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi,
- vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
- celovito obnovo starejše stanovanjske stavbe.
Za ostale ukrepe, npr. vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema in izvedbo ukrepov, ki so lahko predmet spodbud v
novogradnjah ter gradnjo pasivnih oz. skoraj nič energijskih hiš in nakup stanovanj v pasivnih oz. skoraj nič
energijskih večstanovanjskih stavbah, višje spodbude niso predvidene.
Prav tako višja spodbuda ni predvidena za kurilne naprave na lesno biomaso; spodbuda bo lahko dodeljena le v
primeru, da naložba ne bo izvedena na območju, kjer občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem
območju drug prednostni način ogrevanja.
NOVO! Višje spodbude (do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več, kot je za vsak ukrep določeno v
absolutnem znesku) za nekatere ukrepe pri obnovi stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za
kakovost zraka (občine Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo Mesto, Murska Sobota, Hrastnik, Zagorje, Trbovlje).
Nepovratna finančna spodbuda za kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke za centralno ogrevanje,
prav tako pa tudi za pasivne novogradnje ali celovite obnove stavb v nizkoenergijske, v katerih bi investitor želel
vgraditi kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za centralno ogrevanje, na območju s sprejetim
odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept
določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.
Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V
nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.
Na javnem pozivu lahko sodeluje FIZIČNA OSEBA, ki je investitor in lastnik nepremičnine, ali ožji družinski član, ali
najemnik s pisnim soglasjem lastnika. Predračun NE SME biti izstavljen na pravno osebo ali samostojnega
podjetnika posameznika!

2. Javni poziv 25SUB-OB14 za nepovratne finančne spodbude občanom ZA NOVE
NALOŽBE rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti
VEČSTANOVANJSKIH STAVB
Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
A – toplotna izolacija fasade pri obnovi večstanovanjske stavbe
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
C – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso

D – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje
E – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
F – priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
G – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.000.000 €, pri čemer je do 2.500.000 € sredstev iz Sklada za
podnebne spremembe namenjenih določenim naložbam, ki bodo izvedene na območjih s sprejetim odlokom o načrtu
za kakovost zraka.
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.

3. Javni poziv 26SUB-EVOB14 za nepovratne finančne spodbude občanom ZA
ELEKTRIČNA VOZILA
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe nakupa okolju prijaznejših
električnih vozil, ki vključujejo nova (serijsko proizvedena) električna vozila in nova priključna hibridna vozila ali nova
vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj širok za
neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti, kot to določa Zakon o cestah - Uradni list RS 109/10 in 48/12), ki bodo
prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji, ter spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene
v 2. točki tega javnega poziva.
Vloga mora biti vložena pred nakupom novega (serijsko proizvedenega) vozila. Predmet javnega poziva so tudi
nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe predelave vozil za cestni promet, registriranih v Republiki
Sloveniji, in sicer za vožnjo po prometnem pasu, ki bodo predelana na način, da bo serijsko vgrajeni motor na
notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim agregatom na elektriko, in za nove naložbe prvega nakupa na ta
način predelanega vozila. Vloga mora biti vložena pred predelavo vozila oziroma pred prvim nakupom predelanega
vozila.
Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 200.000 EUR.
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv
velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.

ekoKrediti
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13
Obrestna mera: letna obrestna mera je v višini:
 3mesečni EURIBOR + 1,5 %.
Odplačilna doba: Odplačilna doba lahko znaša največ 10 let.
Višina kredita: Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000 evrov, oziroma največ
40.000 evrov kot določa 3. D točka poziva.
Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov evrov.
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 30. 4. 2014.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov
posameznikov in zasebnikov na območju RS 50PO13
Obrestna mera: letna obrestna mera je v višini:
 3mesečni EURIBOR + 1,5 %.
Odplačilna doba: Je krajša ali enaka dobi vračila naložbe in ne more presegati 15 let.
Višina razpisanih sredstev: 25 milijonov EUR. Možnost najema ugodnih kreditov bo zagotovljena čez celo leto.
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 30.6. 2014.

Dodatne informacije za svetovanje občanom:

Vsako sredo od 15:00 do 19:00 ure (po predhodnem dogovoru).
Prijave za svetovanje: vsak delovni dan na tel. št. 05 731 09 30 ali na e-mail naslov
esp.divaca@gmail.com ali ensvet@gi-zrmk.si

