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

Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob
Savi
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V zadnjih 10 letih (2009-2018) smo
sofinancirali
subvencije

• z 258 mio EUR nepovratnih sredstev skoraj
110.000 naložb v učinkovito rabo energije

dodelili
krediti

• 276 mio EUR kreditov za dobrih 10.000
okoljskih naložb

Učinki spodbud
za izvedbo
teh investicij
potrebnih
okrog 2500
delovnih
mest

zaradi spodbujenih
ukrepov Eko sklada
gospodinjstva
porabijo za
energijo vsako leto
za novih 10 mio
manj kot bi sicer

v letu 2019
dodeljenih 78
mio subvencij in
58 mio kreditov;
spodilo dobrih
300 mio
invesitcij

s posrednimi
učinki okrog
4000“zelenih“
delovnih mest

Spodbude za ukrepe URE v podjetjih- FS76
Spodbude dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in
rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

UPRAVIČENE OSEBE
•
•

•

lokalne skupnosti,
pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo
registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti,
ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v
tujini,
pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen
neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

VIŠINA SPODBUDE
• nepovratna 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, tal, stropa,
zamenjava oken,
toplotna črpalka za centralno ogrevanje,
kurilna naprava na lesno biomaso za centralno ogrevanje,
toplotna postaja za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
vgradnja sprejemnikov sončne energije,
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
energijsko učinkoviti sistem razsvetljave,
optimizacija sistema ogrevanja,
vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje,
gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
energijsko učinkoviti elektromotorji in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov,
uvedba sistema upravljanje z energijo,
ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
naprava za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Nepovratne finančne spodbude občinam za
naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture
(Javni poziv 61SUB-LSKI18)
Sofinancirane so naložbe v:


gradnjo in/ali rekonstrukcijo kolesarskih povezav ter



sisteme izposoje javnih koles*
❑najnižja vrednost nepovratne finančne spodbude je vsaj 50.000 EUR
❑ višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % - 100 % priznanih stroškov
naložbe
(če so na kolesarski povezavi v sklopu naložbe izvedeni še vsaj trije ukrepi za povečanje
udobnosti in privlačnosti povezave 90 %; če povezava vključuje tudi ločeno izven nivojsko
križanje kolesarskega prometa od motoriziranega oz. železniškega prometa 100 %).
❑ena občina lahko kandidira na pozivu za sistem izposoje koles za največ 700.000 EUR
nepovratne finančne spodbude.

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

Javni poziv 61SUB-LSKI18 –
Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v
izgradnjo kolesarske infrastrukture
Priznani stroški naložbe so:
▪ nakup nezazidanih in zazidanih zemljišč (do 10% višine priznanih
stroškov naložbe);
▪ gradnja nepremičnin, skladno s četrtim odstavkom 1. točke
javnega poziva;
▪ vzdrževalna dela;
▪ oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
▪ investicije v neopredmetena sredstva do 20 % priznanih stroškov
ukrepa;
▪ stroški zunanjih izvajalcev (izdelava projektne in investicijske
dokumentacije, stroški zunanjega investicijskega inženiringa in
gradbenega nadzora, stroški informiranja in komuniciranja) – do
10 % priznanih stroškov naložbe.

Nov ukrep - Trajnostna mobilnost v podjetjih
Spodbude po tem javnem so za:

•
•
•
•
•

izdelavo mobilnostnih načrtov,
postavitev parkirišč za kolesa in kolesarnice,
nakup električnih koles (e-koles) in koles za službeno uporabo,
nakup polnilnic za električna vozila in polnilnic za vozila na vodik,
prikazovalnike bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času, ter
registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev v višini od 20 % do 50 %
vrednosti naložbe (odvisno od ukrepa) in kredita z ugodno obrestno mero
(trimesečni EURIBOR + 1,3 %),
dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.

