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        Zagreb, 23.1.2015. 

 

KAKO DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA FONDA – JAVNE TRIBINE U 16 GRADOVA 

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo okoliša od siječnja do ožujka će 

održati 16 javnih tribina i pratećih informativno edukativnih radionica za predstavnike jedinica 

lokalne samouprave s ciljem informiranja o mogućnostima sufinanciranja za projekte zaštite 

okoliša i energetske učinkovitosti. 

Ministar Zmajlović i Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 

prošloga su tjedna na konferenciji za medije predstavili projekte koji će se provoditi ove 

godine. Riječ je o projektima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti za koje je u 2015. godini 

predviđeno više od 600 milijuna kuna. Planira se objaviti 36 javnih poziva i natječaja kroz koje 

će se sufinancirati projekti sa 40 do 80% bespovratnih sredstava. Sufinanciranje Fonda odnosi 

se na sve razine, od općina, gradova i županija, preko poslovnog sektora do građana. 

Energetskom obnovom doma građani mogu  uštedjeti od 30 do 60% na režijama, povećati 

udobnost stanovanja i ujedno čuvati okoliš. Dodatne uštede mogu se ostvariti korištenjem 

energetski učinkovitijih kućanskih uređaja, a za sve navedeno ove su godine predviđena 

bespovratna sredstva. Za kupnju električnog i hibridnog vozila može se dobiti od 30.000  do 

70.000 kuna, a uštedu do čak 18% na energentu građani mogu ostvariti i sa postojećim 

vozilom, uz savjete iz treninga eko vožnje, koji će također biti sufinanciran. 

Sve informacije o dostupnim programima za sufinanciranje građani će moći dobiti na javnim 

tribinama na kojima će govoriti ministar Zmajlović i direktor Fonda Sven Müller i suradnici. 

Prva tribina održat će se u Koprivnici 27. siječnja u Pučkom otvorenom učilištu, Starogradska 

1, a dan nakon toga, 28. siječnja,  u Varaždinu u Skupštinskoj dvorani Županijske palače na 

adresi Franjevački trg 7. Tribine počinju u 17:30 sati. 

Ostale tribine održat će se prema sljedećem rasporedu: 

2. veljače 2015.  Sisak 

3. veljače 2015.  Požega 

6. veljače 2015.  Split 

10. veljače 2015.  Kutina 

11. veljače 2015.  Bjelovar 

13. veljače 2015.  Zadar  

16. veljače 2015.  Slavonski Brod 

17. veljače 2015.  Rijeka 
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18. veljače 2015. Šibenik 

20. veljače 2015.  Vinkovci/Vukovar 

23. veljače 2015.  Đakovo 

24. veljače 2015. Karlovac 

27. veljače 2015.  Pula  

   3. ožujka 2015. Osijek 

 

Točnu lokaciju održavanja moći ćete pronaći na web stranicama www.mzoip.hr i 

www.fzoeu.hr nekoliko dana prije održavanja: 

 

 

Ojdana Rajić Azinović 
Odnosi s javnošću 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
ojdana.ra@fzoeu.hr // 099 4382 920 

http://www.mzoip.hr/
http://www.fzoeu.hr/
mailto:ojdana.ra@fzoeu.hr

