Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“
„Енергийна ефективност в сгради“
Допустими кандидати: Юридическо лице (ЮЛ) – администрация към орган на
изпълнителната власт или община. Кандидатът трябва да е собственик на сградата
(съответно всяка от сградите, включени в проекта) или тя да е предоставена за управление
на администрацията или на органа, който я ръководи.
Партньори: Всяко частно или публично ЮЛ, регистрирано като ЮЛ в страните-донори Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, Република България или Република
Сърбия, Република Северна Македония, Република Турция. Присъждат се допълнителни
точки за проекти с партньор от Исландия, Княжество Лихтенщайн или Кралство Норвегия.
Размер на предоставяната помощ на проект: € 200 000 – 1 200 000
Интензитет на помощта: до 100 % от допустимите разходи. Ако размерът на БФП е по-нисък
от 100 %, останалите разходи по проекта трябва да бъдат за сметка на Бенефициента, в т.ч.
чрез средства от външни източници, които изключват всякаква публична подкрепа.
Подкрепят се проекти за: извършване на мерки за енергийна ефективност в сгради, с които
да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията
им в сгради с близко до нулево потребление.
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Проектна готовност:
 Доклад
от
обследването
за
енергийна ефективност (за всяка от
сградите, включени в проекта).
Мерките, за които се кандидатства
по процедурата следва да са
препоръчани с доклада;
 Инвестиционен проект, изготвен в
съответствие с изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба
към него, във фаза технически или
работен проект.

Допустими дейности:
 Изпълнение на енергоспестяващи мерки по конструкцията на сградата, в т.ч. подмяна на
дограма, енергоспестяващи мерки по ограждащите елементи на сградата (външни
стени, покрив, под, тавански и подови стоманобетонни плочи, вътрешни стени) и др.;
 Изпълнение на енергоспестяващи мерки по техническите сградни инсталации;
 Изграждане на съоръжение/я за производство на енергия от възобновяеми източници в
сградата или в близост до сградата за осигуряване на потреблението на енергия от ВИ
в сградата;
 Присъединяване на сградата към съоръжение/я за осигуряване на енергия от ВИ;
 СМР;
 Доставка на материали, оборудване, съоръжения, системи, врати, прозорци и др.
Допустими разходи:
 Доставка и монтаж на техническо оборудване;
 Доставка на материали, оборудване, съоръжения, системи, врати, прозорци и др.;
 СМР;
 Строителен и авторски надзор;
Заявете безплатна
консултация
 Консултантски услуги;
(02) 937 66 66
 Разходи за персонал.
Срок за кандидатстване: 10 ноември 2021, 17:00 ч.
Повече информация за нас и нашите услуги

София 1000, ул. Петър Парчевич №27, new-i@new-i.com
www.new-i.com

