1. Javni poziv JP za nepovratne finančne spodbude okoljskih in drugih naložb
JP 54 SUB OB17 – naložbe v rabo OVE in večje energetske učinkovitosti stavb
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno
biomaso
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
D - priključitev starejše stavbe na daljinsko ogrevanje na OVE
E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi
F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvo stanovanjske stavbe
G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru starejše eno ali dvo
stanovanjske stavbe
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
starejše stanovanjske stavbe
J - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali
dvostanovanjske stavbe
K - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
L - nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri in več stanovanjski stavbi
NOVO! Bistvena novost je zamenjava obstoječe kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno
bio maso oz s toplotno črpalko. Tukaj so subvencije višje – možno je pridobiti od 40 do 50%
priznanih stroškov naložbe. V zneskih to pomeni max. do 2500 € za vgradnjo TČ sistema
zrak/voda, do 4000€ za TČ sistema voda/voda ali zemlja/voda ter tudi do 4000€ za kurilno
napravo na lesno bio maso.
JP 41SUB OBPO16 – naložbe večje energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
C - optimizacija sistema ogrevanja
D - obsežna energetska obnova

JP 49SUB SOOB17 – NOVO! - naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
Za nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo iz
sonca. Nazivna električna moč naprave je največ do 11 kVA. Višina nepovratne finančne
spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180,00 EUR za 1 kVA
inštalirane nazivne električne moči naprave.
JP 57SUB EVOOB17 – nabava električnih vozil
Spodbude za:
•

nakup novih vozil na električni pogon,

•

nakup novih priključnih hibridnih vozil (plug-in),

•

nakup novih vozil na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender),

•

predelavo vozila v električno.

Najvišja višina spodbude: od 200 EUR do 7.500 EUR

JP 48SUB SKOB17 – NOVO! zamenjava skupnih starih kurilnih naprav v večstanovanjskih
stavbah
Spodbude za zamenjavo stare oziroma starih kurilnih naprav:
•

s kurilno napravo na lesno biomaso,

•

z ogrevalno toplotno črpalko,

•

s plinskim kondenzacijskim kotlom,

•

s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe.

2. Javni poziv Eko sklada za kreditiranje naložb 59OB17
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 59OB17 ponuja kredite po ugodni obrestni meri za zelo
širok nabor ukrepov. Praktično so namenjeni vsem ukrepom za katere je mogoče pridobiti tudi
nepovratna sredstva, poleg tega pa še za mnoge druge ukrepe – od nadomeščanja materialov
kateri vsebujejo nevarne snovi ( tukaj bi omenil zamenjavo cement-azbestne kritine), odvajanju in
čiščenju odpadnih vod ( npr. vgradnja male individualne ČN) do nakupa okolju prijaznih vozil in
energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov.
Finančni pogoji kreditiranja so trimesečni EURIBOR + 1,3% pribitka
Doba odplačevanja je do 20 let seveda odvisno od zahtevnosti ukrepa
Najpomembneje pa je, da je vloga na javni poziv vložena pred pričetkom del.
Vsa dodatna pojasnila, pomoč pri odločitvah za pravilne tehnične rešitve ter pomoč pri
izpolnjevanju vlog na JP, dobijo občani brezplačno v Energetsko svetovalni pisarni v Tolminu, na
naslovu Mestni trg 6, Tolmin
Potrebna je predhodna telefonska najava na številke
Energetski svetovalec Bojan Mrak 041 297919
Energetski svetovalec Ljubo Jug 051 423328
oz. na brezplačni telefonski številki Eko sklada 080 1669
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