Gradonačelnik
KLASA:302-01/13-01/18
URBROJ:2186/01-07-00/3-14 -4
Na temelju članka 6., stavka 1. Pravilnika o poticanju energetske učinkovitosti u obiteljskim
kućama na području Grada Varaždina (KLASA:302-01/12-01/14, URBROJ:2186/01-01-13-57 od 5.
srpnja 2013. godine) Gradonačelnik Grada Varaždina raspisuje
NATJEČAJ
za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
na području Grada Varaždina
(II. Faza)

1.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za dodjelu poticajnih sredstava za sufinanciranje
projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Varaždina (u
daljnjem tekstu Grad).
Pod projektima za povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada
Varaždina (u daljnjem tekstu Projekt) smatraju se:


zamjena postojeće i ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije – koeficijenta
prolaska U ≤1,1 W/m2 K za stakleni dio prozora, odnosno U ≤1,4 W/m2 K za cijeli prozor i



poboljšanje toplinske zaštite vanjske ovojnice (fasade) čiji je koeficijent prolaska topline
U ≤0,25 W/m2 K za vanjski zid.

Ukupni troškovi Projekta bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 50%
opravdanih troškova investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 20.000,00 kuna po obiteljskoj kući projektu (navedeni iznos uključuje PDV).
Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena isključivo za opravdane troškove nabave i izvođenja
pripadajućih radova, nastalih nakon objave ovog Natječaja.
Projekt mora biti izveden kao energetska cjelina koja se odnosi na zamjenu kompletne stolarije ili
ugradnja toplinske fasade za cijelu kuću.
Pod obiteljskom kućom podrazumijeva se individualni stambeni objekt.

2.

KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na korištenje sredstava Grada Varaždina mogu ostvariti fizičke osobe, vlasnici obiteljskih kuća,
koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina te ulažu vlastita sredstva u projekt za koji se
raspisuje ovaj Natječaj (u daljnjem tekstu: Korisnici).

3. UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI
Podnositelji prijave moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
- punoljetna fizička osoba s prijavljenim prebivalištem na adresi obiteljske kuće na kojoj se
planira provedba Projekta, a koja se nalazi na području Grada,

-
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-

posjedovanje dokaza o vlasništvu nad obiteljskom kućom na kojoj se planira ili je izvršena
provedba Projekta,

-

posjedovanje odgovarajućeg pravomoćnog akta kojim se dopušta građenje (uporaba)
obiteljske kuće na kojoj se planira provedba Projekta,

-

da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Varaždinu,

-

prihvaćanje uvjeta ovog Natječaja.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:


potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje
povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Varaždina
(Prilog I),



izjavu prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u projektu
sufinanciranja povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
(Prilog II),



popunjenu i potpisanu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava
(Prilog III),



uvjerenje o prebivalištu prijavitelja, (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)



potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Varaždinu koju izdaje Upravni
odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina (ne stariju od 30 dana od
dana objave natječaja),



obostranu presliku osobnih iskaznica za sve ukućane starije od 16 godina i rodne listove
za sve ukućane mlađe od 16 godina,



vlasnički list za objekt (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja), a ukoliko
vlasništvo na predmetnom objektu nije 1/1, podnositelj prijave mora dostaviti i pismenu
suglasnost ostalih suvlasnika za radove na povećanju energetske učinkovitosti na objektu,



dokaz o posjedovanju legalno izgrađene građevine, a kao dokaz može se priložiti:
a. vlasnički list s upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole
(bez tereta da uporabna dozvola nije priložena),
ili
b. izvršnu dozvolu za građenje građevine (građevinska dozvola, potvrda glavnog
projekta, rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju),
ili
c. uporabnu dozvolu, odnosno rješenje o uporabljivosti,
ili
d. potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine koju izdaje
područni ured za katastar Varaždin

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili ovjerenoj preslici izuzev preslika osobnih iskaznica i rodnih
listova te dokumentacije za dokazivanje legalnosti izgrađenog objekta.
Podnositelj prijave može se prijaviti isključivo za jedan Projekt povećanja energetske učinkovitosti u
obiteljskoj kući, koji može obuhvaćati obnovu vanjske ovojnice i zamjenu vanjske stolarije.
Na natječaj se ne mogu javiti korisnici koji su ostvarili pravo na poticaj u programima poticanje
povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u 2013. godini.

-
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5. NAČIN DOSTAVE, VRIJEME I MJESTO PRIJAVE
Prijava na Natječaj treba biti dostavljena u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i
prezimenom te adresom ponuditelja na adresu:
GRAD VARAŽDIN
Upravni odjel za gospodarstvo,
turizam i međunarodnu suradnju
Preradovićeva 10
42 000 Varaždin
uz naznaku: Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća - Ne otvaraj
Natječaj je otvoren do 17. veljače 2014. godine.
Natječaj će biti objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr,
lokalnom tjedniku i na oglasnoj ploči u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i međunarodnu
suradnju, Preradovićeva 10.
Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na
predmet Natječaja neće se razmatrati.
Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

6. KRITERIJI ZA ODABIR PRIJAVA, OCJENA I ODABIR KORISNIKA
Postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir Korisnika sredstava izvoditi će se na temelju liste
prednosti sastavljene bodovanjem prema slijedećim kriterijima:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.

Najveći broj bodova

Parametar
Tehničko - ekonomska opravdanost

50

Trenutno stanje
objekta

Karakteristike vanjske stolarije

15

Karakteristike fasade

15

Planirano povećanje
EnU

Karakteristike vanjske stolarije

10

Karakteristike fasade

10

Pregled, ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir Korisnika provesti će Povjerenstvo za provođenje
javnog natječaja za sufinanciranje sustava OIE na području Grada Varaždina (u daljnjem tekstu
Povjerenstvo). Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na broj ostvarenih bodova.
Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za jedan kriterij, pri dodjeljivanju
bodova za predmetni kriterij računati će se njihova aritmetička sredina.
Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru Korisnika sredstava donijet će
Gradonačelnik o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni. Rezultati Natječaja bit će
objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada i na oglasnoj ploči u Upravnom odjelu za
gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju, Preradovićeva 10.
Odabrani Korisnik sredstava nakon primitka Odluke o odabiru, obavezan je u roku 10 dana pismeno se
očitovati o prihvaćanju sufinanciranja, te je obvezan realizirati projekt do 15. travnja 2014. godine.
Ukoliko odabrani Korisnik sredstava ne realizira predmetni projekt sukladno rokovima iz ovog
Natječaja smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta te će se sukladno listi za dodjelu
sredstava odabrati prvi sljedeće rangirani podnositelj prijave s Liste. Korisnik koji odustane od
realizacije projekta gubi pravo na prijavu u programe povećanje energetske učinkovitosti idućih pet
godina.

-
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7. ISPLATA SREDSTAVA
Korisnik sredstava nakon završetka Projekta, a najkasnije do 20. travnja 2014. godine popunjava i
dostavlja Gradu sljedeće dokumente:
1.

Zahtjev za povrat sredstava (PRILOG IV),

2.

Ugovor s izvoditeljem s popunjenim i ovjerenim troškovnikom (u izvorniku),

3.

Račune za opravdane troškove izvođenja projekta (u izvorniku),

4.

Izjava ovlaštenog izvođača o izvedenim radovima i postignutim učincima (PRILOG V),

5.

Izjava kojom se korisnik obvezuje u narednih pet godina dostavljati Gradu varaždinu
Izvješće o potrošnji energije u obiteljskoj kući za koju je ostvario sufinanciranje Projekta
(PRILOG VI).

Zahtjev za povrat sredstava Korisnik dostavlja preporučenom poštom ili osobno na adresu:
GRAD VARAŽDIN
Upravni odjel za gospodarstvo,
turizam i međunarodnu suradnju
Preradovićeva 10
42 000 Varaždin
uz naznaku:
Poticanje korištenja OIE – Zahtjev za povrat sredstava, Ne otvaraj
U roku od 15 dana po zaprimanju Zahtjeva za povrat, Povjerenstvo će izvršit pregled radova i utvrditi
usklađenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u Prijavnom obrascu i uvjetima Natječaja.
U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta iz ovog Natječaja, isplata novčanih sredstava na tekući račun
Korisnika sredstava izvršit će se prema slijedećoj dinamici:
20% poticaja u roku od 30 dana od izvršenog pregleda sustava,
80% nakon doznake sredstava FZOEU u proračun Grada.

8. OSTALE INFORMACIJE
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Gradu da osnovne
podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te
u drugim izvještajima.
Svi dokumenti koji su sastavni dio ovog Natječaja mogu se preuzeti na službenim internetskim
stranicama Grada Varaždina i u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju,
Preradovićeva 10, Varaždin.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i
međunarodnu suradnju ili na e-mail adresi tomislav.bogovic@varazdin.hr
U Varaždinu, 30. siječnja 2014. godine.
GRADONAČELNIK
Goran Habuš

