DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Dubrovačkoneretvanske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u
sufinanciranju projekta
POTICANJE UGRADNJE ENERGETSKI UČINKOVITE VANJSKE
STOLARIJE I TOPLINSKE IZOLACIJE VANJSKE OVOJNICE NA
OBITELJSKIM KUĆAMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ
ŽUPANIJI ZA 2015. GODINU

Predmet Natječaja

I.

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje
Dubrovačko-neretvanske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u
sufinanciranju projekata ugradnje energetski učinkovite vanjske stolarije i toplinske izolacije
vanjske ovojnice na obiteljskim kućama.
Pod projektima za povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području
Dubrovačko-neretvanske županije smatraju se:
-

zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije sa koeficijentom prolaska topline
U≤1,40 W/m²K za komplet i ≤1,10 W/m²K za staklo;

-

poboljšanje toplinske zaštite vanjske ovojnice ugradnjom izolacije od mineralne vune
ili EPS-a u debljini koja zadovoljava koeficijent prolaska topline U≤0,25 W/m²K za
vanjski zid grijanog prostora i krova da zadovoljava koeficijent prolaska topline
U≤0,20 W/m²K.

U ukupnoj vrijednosti Projekta u visini od 727.065,65 kuna Fond sudjeluje sa 290.826,26
kuna, odnosno 40 % od ukupne vrijednosti projekta, Županija sa 72.706,65 kuna, odnosno 10
% od ukupne vrijednosti projekta, a fizičke osobe sa 363.532,74 kune, odnosno 50 % od
ukupne vrijednosti projekta.
Troškovi nabave i ugradnje ili sanacije građevne stolarije i toplinske izolacije vanjske
ovojnice sufinancirati će se u iznosu do 50,00 % vrijednosti ukupne investicije do najvećeg
iznosa od 37.500,00 kuna po kućanstvu (iznos s PDV-om).
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Nepovratna novčana sredstva biti će isplaćena samo za opravdane troškove nabave i
izvođenja radova nastalih nakon objave ovog Javnog Natječaja.

II.

Korisnici sredstava

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom javnom natječaju, mogu ostvariti fizičke osobe
- vlasnici obiteljskih kuća koji imaju prebivalište na području Dubrovačko-neretvanske
županije i koji ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje javni natječaj (u tekstu:
korisnici sredstava). Obiteljska kuća mora biti na zasebnoj građevinskoj čestici, građevinske
bruto površine do 400 m², u cijelosti stambene namjene i s najviše dvije stambene jedinice.

III.

Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća.
Osnovni uvjeti koje fizička osoba, koja podnosi prijavu, mora udovoljavati kako bi ostvario
pravo na korištenje sredstava su sljedeći:
-

IV.

prebivalište na području Dubrovačko-neretvanske županije;
obiteljska kuća u kojoj se planira provedba projekta mora se nalaziti na području
Dubrovačko-neretvanske županije;
posjedovanje dokaza o vlasništvu nad obiteljskom kućom u kojoj se planira provedba
projekta;
odgovarajući pravomoćni akt kojim je dopušteno građenje za obiteljsku kuću u kojoj
se planira provedba projekta;
prihvaćanje uvjeta ovog javnog natječaja.

Potrebna dokumentacija

Podnositelji prijave na Javni natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
- potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za
sufinanciranje (Prilog 1.) i Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog
sudjelovanja u sufinanciranju Projekta (Prilog 2.);
- troškovnik radova ovjeren od strane ovlaštenog izvođaća radova;
- preslike osobnih iskaznica za sve ukućane navedene u Prijavnom obrascu ili
odgovarajući dokument za djecu (rodni list ili domovnica);
- vlasnički list za izgrađeni objekt na kojem se planiraju provesti mjere energetske
učinkovitosti;
- dokaz o legalnosti građevine na koju se planira sanacija/ugradnja elemenata vanjske
ovojnice. Kao dokaz o legalnosti građevine može se priložiti jedan od navedenih
dokumenata:
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a) uporabna dozvola,
b) izvršna dozvola za građenje građevine (građevinsk adozvola, potvrda glavnog
projekta, rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju),
c) potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine;
- suglasnost suvlasnika (potpisana izjava suvlasnika o suglasnosti za provođenjem EU
mjera na objektu u zajedničkom vlasništvu);
- prilikom ugradnje/sanacije toplinske ovojnice kod zaštićenih objekata potrebno je
prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela;
- druga dokumentacija na zahtjev Županije.
Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili ovjerenoj preslici izuzev preslika osobnih iskaznica i
rodnih listova te dokumentacije za dokazivanje legalnosti izgrađenog objekta.
Podnositelj prijave, u sklopu ovog Javnog natječaja, može prijaviti projekt povećanja
energetske učinkovitosti samo u jednoj obiteljskoj kući. Projekt povećanja energetske
učinkovitosti može obuhvaćati obnovu vanjske ovojnice i zamjenu vanjske stolarije ili samo
obnovu vanjske ovojnice odnosno samo zamjenu vanjske stolarije.

V.

Kriterij za odabir prijava

Postupak ocjenjivanja prijava i određivanja liste prednosti obavljati će se prema kriterijima
iz Pravilnika za provedbu natječaja za sufinanciranje Projekta poticanje ugradnje energetski
učinkovite vanjske stolarije i toplinske izolacije vanjske ovojnice na obiteljskim kućama u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2015. godinu ( nastavno : Pravilnik ). Pravilnik
objavljen je na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije www.dubrovnik-neretva.hr.

VI.

Dostava prijava

Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i adresom
ponuditelja, s naznakom " JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA
POTICANJE UGRADNJE EnU VANJSKE STOLARIJE I TOPLINSKE IZOLACIJE
VANJSKE OVOJNICE NA OBITELJSKIM KUĆAMA U DUBROVAČKONERETVANSKOJ ŽUPANIJI " – NE OTVARAJ.
Prijave se dostavljaju na adresu:
Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku
Pred dvorom 1.
20000 Dubrovnik
Rok za dostavu prijava je 30. travnja 2015. godine.
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U roku za dostavu prijave prijavitelj može pisano odustati od nadmetanja te zatražiti povrat
prijave.
Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka propisanog roka kao i prijave koje se ne
odnose na predmet ovog Javnog natječaja neće se razmatrati i bit će odbaćene.
VII.

Obrada prijava

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja
( nastavno: Poverenstvo ). Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na
najveći broj ostvarenih bodova.
Na temelju prijedloga Povjerenstva, odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će pročelnik
Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko-neretvanske
županije o čemu će podnositelji prijava biti pisano obaviješteni.
Protiv odluke pročelnika Upravnog odjela o odabiru korisnika sredstava, sudionik natječaja
može podnijeti prigovor Županu Dubrovačko-neretvanske županije u roku od 5 dana od
primitka odluke o odabiru korisnika sredstava. Odluka Župana o prigovoru je konačna.

VIII. Zahtjev za isplatu subvencije
Nakon završetka projekta, a najkasnije do 31. srpnja 2015. godine, odabrani korisnik dužan je
dostaviti Županiji sljedeću dokumentaciju:
1. Popunjeni obrazac Zahtjeva za povrat sredstava,
2. Izvornik računa za izvedene radove,
3. Ovjerenog zapisnik ovlaštenog izvođača radova o izvedenim radovima (supotpisan od
strane vlasnika korisnika subvencije),
4. Presliku popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista.
Nakon zaprimanja navedene dokumentacije, u roku od 15 dana, Povjerenstvo će obaviti
očevid kojim će se utvrditi jesu li radovi na objektu izvedeni sukladno uvjetima Javnog
natječaja. U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta, izvršiti će se isplata novčanih sredstva na
iban tekućeg računa Korisnika u roku od 30 dana od obavljenog očevida.
Zahtjev za povrat sredstava Korisnik dostavlja preporučenom poštom ili osobno na adresu:
Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku
Pred dvorom 1.
20000 Dubrovnik
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Uz naznaku:
Poticanje ugradnje EnU vanjske stolarije i toplinske izolacije vanjske ovojnice na
obiteljskim kućama – Zahtjev za povrat sredstava.

IX.

Ostale informacije

Ovaj Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici www.dubrovnik-neretva.hr, info
telefon 020/ 351 420 ili e-poštu: maro.kristic@dnz.hr

ŽUPAN
Nikola Dobroslavić, prof.

Klasa: 310-02/13-01/01
Urbroj: 2117/1-01-15-64
Dubrovnik, 1. travnja 2015. godine
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