ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Указания
за изразяване на интерес за финансиране на проекти за
подобряване на енергийната ефективност на обекти –
публична държавна и/или общинска собственост
1. Основни параметри на проектите:
По ИПК ще се приемат проекти, които ще се финансират на базата на
стойността на инвестицията, необходима за намаляване на емисиите на
парниковите газове, на базата на извършен енергиен одит и изготвен съответен
инвестиционен проект съгласно българското законодателство.
Типове проекти и кандидати:


Проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност в сгради
(изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма,
енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление, ЕСМ по прибори за
измерване, контрол и управление, настройки, вкл. „температура с
понижение”, ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради,
други), и други обекти публична държавна или публична общинска
собственост.



Бенефициери по тези проекти могат да бъдат: публични институции
(държавни органи, общини), регистрираните вероизповедания, лица,
регистрирани по ЗЮЛНЦ, както и други юридически лица, създадени за
задоволяване на обществени интереси (научни организации, културни
институти, читалища, професионални камари и др.).

Начини и размер на финансиране:
За публични институции и НПО финансирането може да достига до 85% от
инвестиционните разходи. В този процент влиза финансиране на СМР, както и
авторски и строителен надзор и инвеститорски контрол, стойността на които
общо може да достига до 3% от стойността на СМР.
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2. Изисквания за допустимост на разходите
За да се считат за допустими по ИПК, извършените разходи трябва да са
действително извършени в рамките на договора за финансиране и да отговарят
едновременно на следните условия:
 да са законосъобразни;
 да са необходими за изпълнението на проекта;
 да са заложени в Договора за финансиране по ИПК;
 да са извършени само за допустими дейности;
 да отговарят на принципите за добро финансово управление - икономичност,
ефикасност и ефективност на вложените средства;
 да са документирани с необходимите документи за реално свършена работа,
като тяхното възникване да бъде отчетено въз основа на първични счетоводни
документи или други документи с еквивалентна доказателствена стойност
съгласно националното законодателство;
 да са реално осъществени и доказуеми с подходящи документи и отчетени през
срока за изпълнение на проекта, определен в Договора за финансиране,
предвидени в указанията за кандидатстване и детайлно описани в проектното
предложение;
 да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента и да
могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна
пътека;
 да могат да се установят и проверят, и да бъдат подкрепени от оригинални
разходооправдателни документи;
 да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема,
финансирана от публични средства на националния, европейския бюджети
или друг международен източник;
 разходите, свързани с изпълнението на договори за доставка на стоки,
предоставяне на услуги и строителство са допустими, ако договорите са
сключени съгласно ЗОП и следват Насоките на НДЕФ.
3. Начин на представяне на проектите
Проектите се представят в приложения формат на Заявление за проявен
интерес за финансиране на проект в рамките на ИПК.
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Необходимо е да се предостави информация по всички раздели на формуляра
Заявление за проявен интерес за финансиране на проект в рамките на ИПК се
изпраща в електронен вид на ecofund@ecofund-bg.org
За всяко получено заявление ще бъде изпратен отговор за потвърждение на
получаването и ще бъде издаден входящ номер само при съответствие на
съдържанието на подадените документи с изискванията.
НДЕФ си запазва правото след преглед на заявлението да изиска допълнителна
информация или обосновано да остави за преразглеждане заявлението за
интерес.
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