SPODBUDE EKO SKLADA
mag. Mojca Vendramin
GBC, 24. oktober 2018, Dol pri Ljubljani

Pregled aktualnih spodbud Eko sklada

za občane

za pravne osebe

•
•
•
•

• državne pomoči
• krediti

subvencije
krediti
ENSVET
energetska revščina

za lokalne skupnosti
• subvencije
• krediti

ozaveščevalne
aktivnosti
• razpisi za NVO
• izobraževalne in
promocijske aktivnosti
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EURIBOR +

1,3 %

1,3 %

Lokalne
Skupnosti
3 mes.
EURIBOR +
1,0 %
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splošnega
družbenega
pomena
3 mes.

59OB17

za 10 do 20 let

Lokalne
skupnosti

EURIBOR

56PO16
60LS17

+0%
61ONS17

SUBVENCIJE - OBČANI

PRENOVA in
NOVOGRADNJA

KOTLI

ELEKTRIČNA
VOZILA

OVE

PRENOVA

PRENOVA

za naprave
za
samooskrbo
z električno
energijo

za nove
skupne
naložbe večje
energijske
učinkovitosti
starejših
večstanovanjs
kih stavb

za zamenjave
starih kurilnih
naprav v skupnih
kotlovnicah
večstanovanjskih
stavb

49SUBSOOB17

41SUB0BPO16

48SUB-SKOB17

socialno šibkim

za nove naložbe
za zamenjavo
rabe obnovljivih
virov energije in kurilnih naprav
večje energijske na trdna goriva z
novimi na lesno
učinkovitosti
biomaso
stanovanjskih
stavb
JKL sNES

na območjih
občin z
onesnaženim
zrakom*

54SUB-OB17

59SUB-SOCOB17

A-I

62SUBEVOB18

*Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka: Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi

SPODBUDE - PRAVNE OSEBE

URE ukrepi
v podjetjih

ENERGETSKI
PREGLED

ELEKTRIČNA
VOZILA

malim
kredit +
subvencija

in srednjim
podjetjem
za izvedbo
energetskega
pregleda

FS51-PO18

47SUB-EPPO17

63SUBEVPO18

NVO
za sofinanciranje
projektov na
področju varstva
okolja in
podnebnih
sprememb

NVO17

Ozaveščevalne in
izobraževalne
aktivnosti

na področju
varstva okolja

Spodbude za ukrepe URE v podjetjih
Spodbude dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite
rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.
UPRAVIČENE OSEBE

•

gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o
gospodarskih družbah
• zadruge po Zakonu o zadrugah,
ki nameravajo izvesti začetno naložbo v upravičene ukrepe za URE v stavbah in so
investitorji naložbe

VIŠINA SPODBUDE

• neovratna sredstva do 20 % upravičenih stroškov naložbe in/ali
• kredit do 80 %, brez DDV po trimesečni EURIBOR + 0 %
(najnižji znesek kredita 25.000 EUR, najvišji 2 milijona EUR)

Upravičeni ukrepi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni,
vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
zamenjava toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
vgradnja sprejemnikov sončne energije,
vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
optimizacija sistema ogrevanja,
naprava za samooskrbo z električno energijo,
gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov,
uvedbo sistema upravljanja z energijo,
ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
naprava za soproizvodnjo električne energije in toplote.

SUBVENCIJE - OBČINE, JAVNI SEKTOR
NOVOGRADNJA

Občinam
za električna
vozila in
polnilnice
63SUB-EVPO18

53SUB-EVPOL17

Občinam

Občinam

za nakup novih
komunalnih vozil

za nakup novih
avtobusov za
izvajanje javnega
potniškega prometa

na območjih s
sprejetim
na območjih občin
odlokomo načrtu s sprejetim odlokom
za kakovost zraka o načrtu za kakovost
zraka *
*

Občinam in
ministrstvom

Javni sektor

za nove naložbe v
gradnjo skoraj ničenergijskih stavb
splošnega
družbenega
pomena

za nove naložbe
rabe obnovljivih
virov energije in
večje energijske
učinkovitosti stavb

50SUB-AVPO17

60SUB-KVLS17

PRENOVA

56SUB-LSRS17

52SUB-JS17

*Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka:

Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi

KREDIT IN SUBVENCIJA HKRATI
možnost subvencije in kredita hkrati

Kredit v višini priznanih
stroškov naložbe minus subvencija

nakazilo subvencije na
račun vlagatelja

Kredit v celotni višini
priznanih stroškov
naložbe
nakazilo subvencije
banki za poplačilo
kredita

SUBVENCIJE ZA OBČANE 54SUB-OB17
A. solarni ogrevalni sistemi
B. kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
C. toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
D. priključitev starejših stavb na daljinsko ogrevanje na OVE (nov ukrep, do sedaj samo za
priključitev na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije)

E. energijsko učinkovito leseno zunanje stavbno pohištvo – samo obnova
F. toplotna izolacija fasade – samo obnova
G. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru – samo obnova
H. prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka

I.

plinski kondenzacijski kotil za centralno ogrevanje (velja samo v občinah s sprejetim
odlokom o načrtu za kakovost zraka) – samo obnova

J.

gradnja ali nakup skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe

K. celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe

L.

nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, v novo zgrajeni ali obnovljeni v skoraj ničenergijskem razredu

Ukrepi D, E, F, G, I in K: samo za obnovo starejših stanovanjskih stavb , GD izdano pred 1. 7. 2010

Spodbuda za ukrep B in C in I na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti
dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa drug prednostni način ogrevanja

Povečan priliv vlog OBČANOV
Število vlog na SUB37 oz SUB54
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V 2018 je gede na 2017 v povprečju za dobrih 60 % več vlog
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SUBVENCIJE ZA sNES - OBČANI
J – gradnja ali nakup – do 150 m2

Najvišji znesek na enoto EUR/m2

Qh (kWh/m2a)

I. skupina

II. skupina

III. skupina

≤ 10
≤ 15

125
105

100
80

75
65

K – celovita obnova – do 200 m2

Najvišji znesek na enoto EUR/m2

Qh (kWh/m2a)

I. in II. skupina

III. skupina

≤ 25

200

165

Dodatne spodbude :
▪ leseno zunanje stavbno pohištvo: 50 €/m2 do največ 1.500 EUR
▪ masivna lesena fasadna obloga: 10 €/m2 neto ogrevane tlorisne površine, do
največ 1.500 EUR oz. do največ 2.000 EUR za prenovo (ukrep K)
L – nakup stanovanja tudi v novi tri- in večstanovanjski sNES 100 EUR/m2 in v
prenovljeni sNES 150 EUR/m2 za največ 80 m2 stanovanja
▪ stara stavba je stavba, ki ima GD izdano pred 1. 7. 2010
▪ pogodba o nakupu sNES stavbe ali stanovanja sklenjena po 1. 1. 2017

SUBVENCIJE ZA sNES - UKREPI J, K in L
▪ v desetletnem obdobju smo dodelili spodbudo več kot 1.000
vlagateljem za gradnjo ali nakup NEH, PH – sNES, že peto leto pa
spodbujamo samo PH (sNES)
▪ na prejšnjem javnem pozivu 37SUB-OB16 smo prejeli 291 vlog
▪ na aktualnem javnem pozivu 54SUB-OB17 smo prejeli že 190 vlog
za ukrepe JKL, veliko vlog je nepopolnih
• Ne oddajajte praznih vlog!
Vlogo je potrebno oddati pred pričetkom gradnje, gradnja pa ne more biti pričeta pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja in pred oddajo prijave pričetka gradnje pristojnemu upravnemu organu za
gradbene zadeve – za kar je v skladu z 63. členom GZ potrebno oddati tudi projekte za izvedbo (PZI).
Vlagatelji naj za pridobitev spodbude oddajo vlogo, ki bo vsebovala vso zahtevano dokumentacijo.
Nepovratnih finančnih spodbud je na voljo dovolj, vendar so do njih upravičeni le vlagatelji s popolnimi
vlogami, ki jih bomo prednostno (po vrstnem redu prejetih vlog) obravnavali, nepopolne pa bomo v
bodoče po preteku prvega podaljšanja roka za dopolnitev zavrgli. Rok za dopolnitev bo 30 dni.

SUBVENCIJE ZA sNES - OBČINE, MINISTRSTVA
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih
stavb splošnega družbenega pomena
15 mio EUR (40SUB-LS16) in 24 mio EUR (56SUB-LSRS17)
Stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji in knjižnice, stavbe za izobraževanje in
znanstveno raziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo in stavbe za šport
Spodbuda v EUR na m2
Energijska učinkovitost
Qh (kWh/m3a)

I. skupina

II. skupina

III. skupina

≤6

400

310

240

Dodatna spodbuda
▪ leseno zunanje stavbno pohištvo: 50 EUR na m2, masivna lesena fasadna obloga:
10 EUR na m2 neto ogrevane in centralno prezračevane tlorisne površine

▪ na javnem pozivu 40SUB-LS16 smo prejeli 30 vlog, 1 odstop, izdanih
28 odločb, 1 odločba bo še izdana
▪ na javnem pozivu 56SUB-LSRS17 smo do 23. 10. 18 prejeli
▪ 28 vlog za gradnjo javnih sNES –1 odstop, izdanih 16 odločb
▪ 18 vlog je še najavljenih
▪ izplačanih 5 spodbud, na 14 stavbah smo bili prisotni pri
meritvi zrakotesnosti

mojca.vendramin@ekosklad.si

