Toplotna.si
Toplotno ogrevanje hiše in sanitarne vode

NOVE SPODBUDE EKO SKLADA
za vgradnjo toplotne črpalke
do 3.200 € oz. do 40 % priznanih stroškov naložbe.
Spoštovani kupec,
z veseljem vam sporočamo, da je z dnem 13. oktober 2017 Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavil
nov poziv št. 54SUB-OB17 s spodbudami za naložbe v stavbah.
Povezava do razpisne dokumentacije
https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=38.
Največja NOVOST za občane so izjemno visoka nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih
naprav s toplotno črpalko ZRAK - VODA:
1. NOVOGRADNJA/ višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe,
vendar ne več kot 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri prvi vgradnji ogrevalnega
sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na
celotnem območju Republike Slovenije.
2. OBSTOJEČ objekt-prenova/ višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov
naložbe, vendar ne več kot 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare
kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
3. OBSTOJEČ objekt-prenova/ višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov
naložbe, vendar ne več kot 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare
kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Za dodatne informacije pokličite svetovalca za obnovljive vire mob. 040/415-415
info@toplotna.si.
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1. Postopek pridobitve nepovratnih sredstev:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pred izvedbo naložbe vlagatelj vloži vlogo
Eko sklad vlogo pregleda in obravnava
v primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge
vlagatelj mora dopolniti vlogo v roku 15 dni od vročitve poziva
v primeru popolne vloge Eko sklad vlagatelju izda odločbo inpogodbo
vlagatelj podpisano pogodbo obvezno vrne Eko skladu v roku 15 dni od vročitve
vlagatelj Eko skladu predloži zaključno dokumentacijo
v primeru nepopolne zaključne dokumentacije Ekosklad
vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge za izplačilo
v primeru popolne zaključne dokumentacije
izplačilo nepovratnih sredstev v roku 60 dni od prejema zahtevka

< IZRAČUN ZA TOPLOTNO ČRPALKO >

2. Javni poziv in razpisna pravila / oktober 2017 (pdf)
3. Izpolnitev vloge
Vloga 54SUB-OB17 - Ukrepi A do I (pdf)
4. Seznam naprav, za katere lahko pridobite nepovratnofinančno
spodbudo: Seznam toplotnih črpalk v Eko Skladu (pdf)
5. Najpogostejši razlogi za zavrnitev vlog
•
•

•

•
•

naložba je ob oddaji vloge že izvedena,
oprema, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ne ustreza tehničnim
zahtevam javnega poziva (npr. neustrezno grelno število pri toplotnih črpalkah,
neustrezen izkoristek pri kurilnih napravah na lesno biomaso, neustrezna
toplotna prehodnost okna),
naložba ni ustrezno izvedena oz. je ni izvedel usposobljen in registriran izvajalec (npr.
neustreznost RAL montaže, nezadostna debelina toplotne izolacije, izvedba v lastni
režiji, nezadosten volumen hranilnika toplote pri kurilni napravi na lesno biomaso),
stavba, na kateri se bo naložba izvajala, ni stanovanjska (npr. zidanica, poslovni
prostor, gospodarsko poslopje) oz. ni zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi,
vlogi je priložena neverodostojna dokumentacija

6. Postopek pridobitve nepovratnih sredstev:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pred izvedbo naložbe vlagatelj vloži vlogo
Eko sklad vlogo pregleda in obravnava
v primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge
vlagatelj mora dopolniti vlogo v roku 15 dni od vročitve poziva
v primeru popolne vloge Eko sklad vlagatelju izda odločbo inpogodbo
vlagatelj podpisano pogodbo obvezno vrne Eko skladu v roku 15 dni od vročitve
vlagatelj Eko skladu predloži zaključno dokumentacijo
v primeru nepopolne zaključne dokumentacije Ekosklad
vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge za izplačilo
v primeru popolne zaključne dokumentacije
izplačilo nepovratnih sredstev v roku 60 dni od prejema zahtevka

