KREDIT V BREME REZERVNEGA SKLADA
Postopek prijave na javni razpis Eko sklada Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne
finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših
večstanovanjskih stavb sestavlja 7 ključnih korakov:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Odločitev in priprava vloge etažnih lastnikov ter zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi
za javni razpis.
Oddaja vloge na Eko sklad do izteka roka za oddajo vlog, določenega v razpisu
(upravnik ali drug pooblaščenec etažnih lastnikov).
Izbrane vloge na podlagi meril javnega razpisa in v okviru razpisanih sredstev prejmejo
odločbo in predlog kreditne pogodbe z Eko skladom, ki vsebuje tudi določbe o izplačilu
nepovratnih sredstev Eko sklada.
Podpis kreditne pogodbe z Eko skladom (upravnik ali drug pooblaščenec etažnih
lastnikov) najpozneje v roku 3 mesecev od vročitve odločbe in predloga kreditne
pogodbe.
Izvedba projekta. Zaključek del najpozneje v 12 mesecih od podpisa pogodbe z Eko
skladom. Dokumentarna poraba kredita. Predložitev dogovorjenih zavarovanj pred prvim
nakazilom sredstev. in oddaja zaključne dokumentacije.
Zadnje nakazilo kredita najpozneje v 2 mesecih po zaključeni naložbi.
Nakazilo subvencije v na bančni račun izvajalca oziroma izvajalcev naložbe v 2 mesecih
po predložitvi dokumentacije o zaključku naložbe.

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Koraki za vlagatelje za namen prijave na javni razpis Eko sklada Nepovratne finančne
spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih
stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odločitev etažnih lastnikov in priprava vloge etažnih lastnikov na javni razpis.
Oddaja vloge na javni razpis do izteka roka za oddajo vlog, določenega v razpisu
(upravnik ali drug pooblaščenec etažnih lastnikov).
Eko sklad izbere vloge za sofinanciranje na podlagi meril javnega razpisa v okviru
razpisanih sredstev.
Izbrane vloge prejmejo odločbo in pogodbo Eko sklada.
Podpis pogodbe z Eko skladom najkasneje v roku 3 mesecev od vročitve.
Izvedba projekta. Zaključek najkasneje v 12 mesecih od podpisa pogodbe z Eko
skladom.
Izplačilo nepovratne finančne spodbude na račun pogodbenika oz. izvajalca naložbe v 2
mesecih po predložitvi dokumentacije o zaključku naložbe

OBA RAZPISA sta odprta do 31. oktobra 2022.
Kaj, če naša vloga ne bo izbrana?
Preverite druge možnosti prijave vašega pripravljenega projekta za klasične spodbude Eko
sklada za večstanovanjske stavbe.
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