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Τη δυνατότητα χρηματοδότησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων
έχουν φορείς της Ηπείρου, στο πλαίσιο δύο νέων προσκλήσεων που δημοσιεύτηκαν από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Πρόκειται για τις προσκλήσεις:

- «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια»,
συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι όλα τα νομίμως
υφιστάμενα δημόσια κτίρια (πλην αθλητικών εγκαταστάσεων) που βρίσκονται
χωροθετημένα και σε λειτουργία στην Περιφέρεια Ηπείρου,τα οποία δεν αποτελούν
αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και κατατάσσονται με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ σε
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει
εκδοθεί πριν το 2010, με ωφέλιμο εμβαδό δαπέδου άνω των 250m2.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, οι Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), και Φορείς Γενικής
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Κυβέρνησης.

Ως ελάχιστη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται
το ποσό των 300.000 ευρώ.Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την 03-12-2018 έως
03-05-2019.

- «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της
Στρατηγικής ΒΑΑ», συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.000.00 ευρώ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης στοχευμένης
ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων της πόλης των Ιωαννίνων, όπως προβλέπεται
στην Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών.Η δράση
περιλαμβάνεται στην Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών
στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Δυνητικός δικαιούχος είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την
03-12-2018 έως 29-03-2019.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των
πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται
επίσης στoν κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, τηλέφωνο 2651 3 60517.
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