ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Zagrebačke županije u sufinanciranju
projekta
POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za
2011. godinu

I.

Predmet natječaja

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Zagrebačke županije i
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju troškova projekata nabave i ugradnje
sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (u tekstu: OIE) u kudanstvima na području Zagrebačke
županije.
Cilj ovog Natječaja je sufinanciranje je troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih
izvora energije u 50 kudanstva u Zagrebačkoj županiji u 2011. godini.
Ukupni troškovi opreme i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kudanstvima biti de
sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u obliku vrijednosnog kupona u iznosu od 40% odnosno
do najvedeg iznosa od 12.000,00 kn po kudanstvu uključujudi zakonsku stopu PDV-a. Nepovratna
novčana sredstva u obliku vrijednosnog kupona de se ispladivati za troškove nabave i ugradnje opreme
sustava za korištenje obnovljivih izvora energije nastalih nakon datuma javne objave rezultata Natječaja.
Nepovratna novčana sredstava realiziraju se isključivo putem vrijednosnog kupona kao instrumenta
pladanja pri nabavi sustava za korištenje obnovljivih izvora energije nakon javne objave rezultata
Natječaja.
Pod sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije smatra se solarni kolektorski sustav za pripremu
potrošne tople vode i dogrijavanje objekta (zgrade, kude, stambene jedinice i dr.) koji se sastoji od
minimalno sljededih komponenti:
 solarnog kolektora;
 toplinskog spremnika PTV;
 potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa
ne uključujudi cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod
grijanja i pripadajudih grijadih tijela unutar objekta).
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II. Korisnici sredstava
Pravo na korištenje sredstava Zagrebačke županije sukladno ovom Natječaju, mogu ostvariti fizičke
osobe koje imaju prebivalište na području Zagrebačke županije, koje ulažu vlastita sredstva u projekt za
koje se raspisuje Natječaj i koje posjeduju izgrađeni objekt stavljen u funkciju stanovanja (u daljnjem
tekstu: korisnici sredstava).

III. Uvjeti kojima podnositelj prijava mora udovoljavati
Podnositelj prijava koji može ostvariti sredstva Zagrebačke županije sukladno ovom natječaju mora
udovoljavati slijededim uvjetima:
-

punoljetna, fizička osoba s prebivalištem na području Zagrebačke županije;
ima prijavljeno prebivalište ili boravište na adresi izgrađenog objekta na kojem se planira
ugradnja sustava, a koji se mora se nalaziti na području Zagrebačke županije;
posjeduje dokaz o vlasništvu nad izgrađenim objektom na kojeg planira ugradnja sustava;
posjeduje odgovarajudi akt kojim se dopušta građenje za izgrađeni objekt na koji se planira
ugradnja sustava;
da prihvada opde uvjete zajedničkog sudjelovanja u subvencioniranju projekata za koje se
odobravaju sredstva Zagrebačke županije sukladno Natječaju;
da de ugraditi sustav za korištenje OIE koji de biti zasebna funkcijska cjelina i koji de se sastojati iz
svih potrebnih tehničkih komponenti navedenih u točki I. ovog Teksta natječaja.

IV. Potrebna dokumentacija
Podnositelji prijava dužni su dostaviti slijededu dokumentaciju:
-

-

potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje;
potpisana i cjelovito popunjena Izjava o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u
sufinanciranju Projekta;
presliku osobne iskaznice (obostrana preslika) ili uvjerenje o prebivalištu;
vlasnički list za izgrađeni objekt na koji se planira ugradnja sustava;
dokaz o posjedovanju legalno izgrađenog objekta (zgrade) na koju se planira ugradnja sustava.
Kao dokaz o legalno izgrađenoj građevini se može priložiti preslika vlasničkog lista sa upisanom
građevinom temeljem uporabne dozvole (bez tereta da uporabna dozvola nije priložena), ili
izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o
uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju), ili potvrdu da je građevina izgrađena prije 15.
veljače 1968. godine;
druga dokumentacija na zahtjev Županije.

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici ne starija od 6 mjeseci (izuzetak preslika građevinske
dozvole i osobne iskaznice).
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V. Kriterij za odabir prijava
Postupak za ocjenjivanje prijava i određivanje prednosti vršit de se na temelju liste prednosti sastavljene
bodovanjem prema slijededim kriterijima, a koji su definirani u Pravilniku za projekt obnovljivi izvori
energije u našim kućanstvima:
-

Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje solarnih kolektora na prijavljenoj građevini (40
bodova);
Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine – zadovoljavajuda toplinska zaštita, opde
stanje fasade, stolarije i dr. (30 bodova);
Zatečeno stanje sustava za grijanje i pripreme potrošne tople vode (30 bodova).

VI. Način dostave, datum, vrijeme i mjesto dostave prijava
Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, na adresu:
Zagrebačka županija
Vukovarska 72/V
10000 Zagreb
uz naznaku: Obnovljivi izvori energije u kućanstvima - Ne otvaraj.
Natječaj je otvoren od 01. kolovoza 2011. do zaključno 20. rujna 2011. g.
Nepotpune ponude, ponude dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i ponude koje se ne odnose
na predmet Natječaja, nede se razmatrati.
VII. Obrada prijava
Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir 50 kudanstava/korisnika sredstava provest de
Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Zagrebačke županije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.
Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najvedi broj osvojenih bodova prema
kriterijima u skladu sa Pravilnikom za projekt obnovljivi izvori energije u našim kućanstvima. Na temelju
prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijet de Župan Zagrebačke
županije o čemu de podnositelji prijava biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.
Isplata sredstava
Zahtjev za isplatu sredstava podnosi pravna osoba kod koje su korisnici sredstava ostvarili subvenciju
putem vrijednosnog kupona. Zahtjev za isplatu sredstava pravne osobe obavezno sadržava slijededu
dokumentaciju:
 ispostavljeni račun za opremu i ugradnju sustava (original ili ovjerena kopija) sa jasno
naznačenim iznosom subvencije Zagrebačke županije;
 cjelovito popunjeni i ovjereni original vrijednosnog kupona;
 ovjereni zapisnik ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen prema shemi proizvođača na
građevini koja je navedena u prijavi (ovjerava ga i izvođač i naručitelj radova);
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Zahtjev za isplatu sredstava dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom
pravne osobe, na adresu:
Zagrebačka županija
Vukovarska 72/V
10000 Zagreb
uz naznaku: Zahtjev za isplatu sredstava - Ne otvaraj
svakog radnog dana u terminu od 9.00 do 15.00 sati.
U slučaju da zahtjev za isplatu sredstava zadovoljava sve gore navedene uvjete, u roku od 30 dana od
dana predaje potpunog zahtjeva, a prema iznosima navedenim u vrijednosnom kuponu, na navedeni
žiro račun pravne osobe isplatiti de se novčana sredstva.
Proces ugradnje nadgledat de i pratiti stručne službe ili ovlašteni stručnjaci Zagrebačke županije, kojima
je odabrani korisnik sredstava dužan dati na uvid svu dokumentaciju propisanu Natječajem. Ovlašteni
predstavnici Zagrebačke županije zadržavaju pravo izvršiti očevid instalacije nakon zaprimljenog zahtjeva
za povrat sredstava pravne osobe i kreirati Zapisnik o provedenom očevidu koji kojim de se utvrditi
činjenično stanje. Ukoliko se uoči nedostatak u instalaciji ili bilo koja nepravilnost, Županija zadržava
pravo neisplate novčanih sredstava. U slučaju nepravilnosti Zagrebačka županija uputiti de dopis na
pravnu osobu koja je predala Zahtjev za povrat sredstava i na fizičku osobu (korisnika sredstava) koja je
iskoristila vrijednosni kupon kod iste pravne osobe te zatražiti dostavu Izjave pravne osobe o uočenim
nedostacima uz definiranje ograničenog vremenskog perioda za otklanjanje nedostataka sustava.
Ukoliko odabrani korisnik sredstava ne ugradi sustav za korištenje OIE te ne preda zahtjev za isplatom
sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom, unatoč potpisanoj Izjavi da de to učiniti, gubi pravo na
sufinanciranje projekta u idude 3 godine, ne računajudi godinu u kojoj se prijavio.
Nerealizirani vrijednosni kuponi moraju se vratiti Zagrebačkoj županiji nakon isteka roka valjanosti koji
de biti vidljivo naznačen na vrijednosnom kuponu. Ukoliko se isti ne vrati Županiji u navedenom roku,
korisnik sredstava gubi pravo sufinanciranja sustava za korištenje OIE u slijedede tri godine ne računajudi
godinu u kojoj je natječaj raspisan. Vrijednosni kupon nede se priznavati kao instrument pladanja nakon
navedenog datuma roka valjanosti koji de biti naznačen na vrijednosnom kuponu. Neiskorišteni
Vrijednosni kupon mora se vratiti Zagrebačkoj županiji na slijededu adresu :
Zagrebačka županija
Vukovarska 72/V
10000 Zagreb
uz naznaku: Povrat vrijednosnog kupona
svakog radnog dana u terminu od 9.00 do 15.00 sati
Rok za dostavu neiskorištenog vrijednosnog kupona biti de vidljivo naznačen na kuponu.
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VIII.

Odustajanje od postupka sufinanciranja

Odabrani prijavitelji/korisnik sredstava, koji je potpisao Izjavu da de izgraditi sustav za korištenje OIE,
može iz različitih razloga odustati od izgradnje sustava za korištenje OIE u tekudoj godini. Važno je da u
tom slučaju korisnik sredstava, prije zadanog roka za predaju zahtjeva za sufinanciranjem i u pisanoj
formi, obavijesti Županiju o novonastaloj činjenici i odustajanju. Županija de takvom prijavitelju
omoguditi prijavljivanje na idudim natječajima za sufinanciranje izgradnje sustava OIE bez ograničenja, a
za sufinanciranje de, temeljem bodovne liste, odabrati prvog slijededeg prijavitelja koji je zadovoljio
uvjete natječaja te u pisanoj formi obavijestiti ga o odabiru i uvjetima realizacije nabave i ugradnje
sustava za korištenje OIE .
Zahtjev za odustajanje od sudjelovanja u Natječaju korisnik sredstava dostavlja na slijededi adresu:
Zagrebačka županija
Vukovarska 72/V
10000 Zagreb
uz naznaku: Zahtjev za odustajanje od sudjelovanja u natječaju
svakog radnog dana u terminu od 9.00 do 15.00 sati
IX. Ostale informacije
Ovaj Natječaj de biti objavljen dana 1. kolovoza 2011. godine u dnevnom tisku i službenim Internet
stranicama Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr) i Regionalne energetske agencije
Sjeverozapadne Hrvatske (www.regea.org). Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik
sredstava daje odobrenje Zagrebačkoj županiji da osnovne podatke o podnositelju prijava i o
ponuđenom projektu objavi na službenim Internet stranicama Zagrebačke županije te drugim
izvještajima.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na slijededim lokacijama:
Internet adresa: www.regea.org/natječaj-ZZ2011,
Info telefon: 01/3098 315,
e-pošta: info@regea.org,
ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, Vukovarska 72/V, 10 000 Zagreb.

KLASA: 306-02/11-01/13
URBROJ:238/1-10-11-01
Zagreb, 01.kolovoz 2011.
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