25. februar 2016

EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, OBJAVLJA NOVA JAVNA
POZIVA ZA DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Letos višje nepovratne finančne spodbude za električna vozila
Dne 26. 2. 2016 bo Eko sklad v Uradnem listu RS in na spletni strani
www.ekosklad.si objavil dva nova javna poziva. Nadzorni svet Eko sklada je namreč
potrdil javna poziva 38SUB-EVPO16 in 39SUB-EVOB16 za dodeljevanje nepovratnih
sredstev za nova in predelana električna vozila občanom in pravnim osebam.
Za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike je na podlagi javnega poziva
38SUB-EVPO16 razpisanih 2.000.000 EUR nepovratnih sredstev za električna
vozila, za občane pa je na podlagi javnega poziva 39SUB-EVOB16 razpisanih
500.000 EUR nepovratnih sredstev za električna vozila.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:
- nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez
emisij CO2 na izpustu;
- predelavo vozila v električno vozilo ali nakup vozila, predelanega v električno
vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s
pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
- nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na
električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na
izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.
Višina nepovratne finančne pomoči je odvisna od kategorije vozila in znaša od 3.000
EUR do 7.500 EUR, in sicer:
- 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije M1;
- 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije N1 ali L7e;
- 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni
pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu
manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
- 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije L6e.
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Pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev za isto naložbo

Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad ponuja investitorjem občanom, je možnost najema
ugodnega kredita in pridobitve nepovratnih sredstev za naložbe, ki izpolnjujejo vse
pogoje javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb in javnega poziva za
dodeljevanje nepovratnih sredstev. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR +
1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu trenutno veljavnega
javnega poziva 51OB14.
Vsi navedeni javni pozivi so oz. bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih
straneh Eko sklada, kjer je/bo na voljo tudi dokumentacija za prijavo.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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