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UVOD: 
Kaj je EUCF?



Mobilizacija sredstev: 150 - 200 miljard
EUR/leto

Energetski in podnebni cilji za leto 2030

Javnih sredstev ni dovolj
Privatna 
sredstva

Source: Energy Cities

EU okvir



Ovire pri financiranju projektov 
trajnostne oskrbe z energijo

Pomanjkanje sredstev in strokovnih kapacitet

Konzervativen pristop k financiranju

Pomanjkanje izkušenj z razvojem investicijskih projektov

Nepripravljenost vložiti sredstva v razvoj investicijskih projektov

Neujemanje med investicijskimi in volilnimi cikli



This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212

z namenom zagotoviti 
sredstva za lokalne projekte 
trajnostne energetske oskrbe

EUCF je pripravljen s strani 
mest, za mesta



Title

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212

Cilji EUCF

Pripraviti 200 investicijskih konceptov

Zagotoviti tehnično, pravno in finančno strokovno podporo

Omogočiti 400 novih delovnih mest v občinskih organih

Omogočiti dostop do javnih in privatnih investicijskih sredstev

in svetovalnih storitev

10.000 mestom ponuditi možnost replikacije



Centralna & vzhodna Evropa (BG, CZ,HR, EE, LV, 
LT, SI, SK, PL, RO, HU)

Severna & Zahodna Evropa (BE, DE, IE, FR, LU, NL, 
AT, FI, SE, DK, UK)

Južna Evropa (GR, IT, ES, MT, PT, CY)



4 klici in število financiranih 
investicijski konceptov 

Centralna & Vzhodna Evropa (BG, CZ,HR, EE, LV, LT, SI, SK, PL, RO, HU)
• 11
• 25
• 25
• 19

Severna & Zahodna Evropa (BE, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE, DK, UK)
• 11
• 23
• 23
• 18

Južna Evropa (GR, IT, ES, MT, PT, CY)
• 8
• 18
• 18
• 13



Število 
investicijskih 
konzeptov 
financiranih v 
centralni in vzodni 
Evropi

1. klic - 11 investicijskih konceptov

2. klic - 25 investicijskih konceptov

3. klic - 25 investicijskih konceptov

4. klic - 19 investicijskih konceptov

Skupno - 80 investicijskih konceptov

4 klici v centralni in 
Vzhodni Evropi



Časovnica za 4 klice

Klic 1: 25. maj 2020 – 2. oktober 2020

Klic 3: Jesen 2021

Klic 2: Pomlad 2021

Klic 4: Pomlad 2022



Informacije za kandidate: 
Kako se prijaviti za EUCF 
sredstva?



Preverba
upravičenosti 

1

Odgovori z JA/NE na 5 
enostavnih vprašanj

Avtomatična ugotovitev

2

POLNA PRIJAVA

Izpolnjena predloga za
prijavo + priloge

Ocena prijave na podlagi
5 kriterijev

Sporazum o 
dotaciji

Vsi 
odgovori 

„JA“

Prijave z 
najboljšimi 

ocenami

Ni 
upravičen

EUCF center za 
pomoč 

uporabnikom

i

Prijava zavrnjena

Prijavni proces

3



Ali ste občina ali lokalni javni organ, oziroma skupina le-teh?

Ali se kot občina ali lokalni javni organ, oziroma skupina le-teh v 
celoti nahajate znotraj EU27 + Velika Britanija?

Lahko pokažete, da v občini obstaja politična podpora za 
načrtovano investicijo?

Ali imate kot občina ali lokalni javni organ, oziroma skupina le-
teh, akcijski načrt za trajnostno energijo oz. akcijski načrt za 
trajnostno energijo in varovanje podnebja?

Pogoji za upravičenost
• Enostavna preverba

upravičenosti preko spleta

• Za pozitivno preverbo
upravičenosti je potrebno vsa 
vprašanja odgovoriti z „ja“

• Neupravičene kandidate se 
napoti na EUCF center za 
podporo uporabnikom

Sprejmete dvoletni monitoring s strani EUCF?

Kdo je upravičen do sredstev EUCF? 



Polna prijava

Kandidat jo odda preko spleta,

vsebuje tri sekcije: 

1) Identifikacija kandidata;

2) Postopek razvoja investicijskega 
koncepta;

3) Detajli investicijskega projekta.

Priloge k prijavi

A) Akcijski akcijski načrt za trajnostno

energijo oz. akcijski načrt za

trajnostno energijo in podnebje;

B) Pismo podpore oz. zaveze projektu 

s strani župana oz. drugega 

ključnega predstavnika politike;

C) Izjava o resničnosti navedenih 

informacij.

Katero dokumentacijo je potrebno
oddati pri prijavi na EUCF?



Identifikacija 
kandidata

1.1. Ime občine oz. lokalnega 
javnega organa

1.2. Pripadajoči kodi LAU in NUTS 3

1.3. Število prebivalcev

1.4. Kontaktna oseba

1.5. Organ oz. služba

1.6. Oddelek

1.7. - 1.10. Kontaktni podatki

1

Postopek razvoja 
investicijskega 
koncepta

2

2.1. Naslov investicijskega 
koncepta

2.2. Alokacija dotacije

2.3. Aktivnosti, financirane iz 
dotacije

2.4. Organizacijska struktura pri

pripravi investicijskega koncepta

2.5. Vključenost zainteresiranih 
strank

Detajli investicijskega 
projekta

3.1. Ciljni sektorji

3.2. Načrtovani ukrepi

3.3. Pričakovan obseg investicije

3.4. Pričakovani učinki projekta

3.5. Potencial za replikacijo in 
skaliranje projekta

3

Katere informacije je potrebno navesti
v prilogi za prijavo? 



Namen

Podpora aktivnostim, ki so potrebno za 

razvoj investicijskega načrta

Alokacija dotacije

Lastno osebje

Zunanji strokovnjaki in 

podizvajalci

Dotacija
EUCF

€ 60,000

• Študija izvedljivosti

• Tehnične analize

• Pravne analize

• Sociološke analize

• Analizo trga

• Finančne analize

• Itd.

Financirane 

aktivnosti

Drugi

Katere aktivnosti se lahko financirajo iz 
dotacije EUCF?



Kdo je lahko del skupine? Formale in neformalne skupine občin oz. lokalnih javnih organov se 
lahko prijavijo pod vodstvom ene vodilne občine. Vodilna občina mora 
imeti akcijski akcijski načrt za trajnostno energijo oz. akcijski načrt za 
trajnostno energijo in podnebje, ki vsebuje cilje v zvezi z energestko 
oskrbo oz. boja proti podnebnim spremembam vsaj za leto 2020.

✔ Razmerja med občinami v isti skupini morajo biti opisana v predlogi za 

prijavo. 

✔ Skupinske prijave se spodbujajo, kar se upošteva tudi pri ocenjevanju!

✔ V primeru uspešne prijave se dotacija 60,000 EUR dodeli celotni skupini. 

✔ Vodilna občina podpiše sporazum o dotaciji in prejme dotacijo 

Na kaj je treba biti pozoren če se 
prijavljamo kot skupina občin?



• Ocenjevalec preveri, ali so bili oddane vse tri 

priloge k prijavi

• V primeru manjkajočih prilog se prijava 

smartra za nepopolno in izpade iz nadaljne 

obravnave

Pregled prejete dokumentacije

Ocenjevanje popolnih prijav temelji na 5 kriterijih:

• Obseg investicije

• Prihranki energije

• Organizacijska struktura

• Vključenost zainteresiranih strank 

• Uklajenost s cilji EUCF

Ocenjevanje popolnih prijav

Način ocenjevanja • Prijava prejme oceno med  0 in 5 za vsakega od 5 kriterijev (median 2 oz. 3 ocenjevalcev);

• Minimalna možna ocena za uspešno prijavo je 3 za vsakega od 5 kriterijev;

• Skupna ocena je tehtano povprečje ocen posameznih kriterijev;

• Kandidati prejmejo povratne informacije o njihovih prijavah. 

Kakšen je postopek ocenjevanja prijav? 



B1. Organizacijska struktura

B2. Vključenost 
zainteresiranih strank 

B3. Uklajenost s cilji EUCF

Nivo ambicije v primerjavi z ostalimi oddanimi prijavami znotraj klica in regije (C&V Evropa) in 

glede na lokalni kontekst. Za pozitivno se smatra združevanje posamičnih v skupinske investicije.

Nivo ambicije v primerjavi z ostalimi oddanimi prijavami znotraj klica in regije (C&V Evropa) in 

glede na lokalni kontekst.

A1. Obseg investicije

50%
A2. Prihranki energije

50%

Ustrezna, robustna interna organizacijska struktura in procesi odločanja pri razvoju 

investicijskega načrta. 

Jasna identifikacija ključnih zainteresiranih strank in razumevanje njihovih interesov, potreb in 

pričakovanj od načrtovane investicije; Ustezna strategija za vključitev zainteresiranih strank v 

proces razvoja investicijskega koncepta. 

Usklajenost načrtovane investicije s cilji EUCF; Demonstracija zmožnosti razvoja kvalitetnega 

investicijskega projekta, vključno z (predhodnimi) ocenami učinkov in potencialov za skaliranje in 

replikacijo. 

Kvalitativni & 

kvantitativni

Kvalitativni

B

A

20%

40%

40%

Kriterij za ocenjevanje Definicija Utež

Kateri so kriteriji za ocenjevanje? 

40%

60%



Faze EUCF

Pred prijavo

Občine in lokalni javni
organi prejmejo
informacije o EUCF preko:

Spletne strani 
EUCF

Dogodkov 

Webinarjev in 
ostalih 
predstavitev

1 2

Prijava

1. Preverba
upravičenosti

2. Polna prijava

Uspešne prijave

Neuspešne prijave

Napotene na center za 
pomoč uporabnikom 

3

Sporazum o dotaciji

Priprava in
podpis
sporazuma

Izplačilo prvih
70% dotacije

4

Razvoj investicijskega 
koncepta

EUCF nudi podporo
uspešnim kandidatom pri
razvoju investicijskega
koncepta:

Standardna
dokumentacija in
orodja

Tehnična
podpora

Krepitev
zmogljivosti

5

Implementacija 
investicijskega 

koncepta

2 meseca 2 meseca do 12 mesecev 24 mesecev

Validacija 
investicijskega 
koncepta

Izplačilo preostalih 
30% dotacije 

Monitoring 
implementacije
investicijskega 
koncepta

Dogodki za 
krepitev 
zmogljivosti



Prijavni proces iz
IT-perspektive

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske
unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, št. 

pogodbe 864212. @eucityfacility 



Prijavni proces iz IT-perspektive

Promocija
EUCF

Pred prijavo Prijava
Sporazum o 

dotaciji
Razvoj IK

Implement-
acija IK

Registracija

uporabnika Oddaja prijave

EUCF klic se 

odpre

EUCF klic se 

zapre







fmp.eucityfacility.eu



Prijavni obrazec



Prijavni obrazec



Prijavni proces iz IT-perspektive

Promocija
EUCF

Pred prijavo Prijava
Sporazum o 

dotaciji
Razvoj IK

Implement-
acija IK

Registracija

uporabnika Oddaja prijave

EUCF klic se 

odpre

EUCF klic se 

zapre

Center za pomoč uporabnikom



Center za pomoč uporabnikom: 
vmesnik za vprašanja



Investicijski koncept: Kaj
je to in kako ga pripraviti?



Investicijski koncept je dokument, ki prevede
načrtovani projekt v finančni jezik z namenom 
zagotoviti sredstva za njegovo realizacijo. 

Kaj je investicijski koncept? 

Kaj je namen investicijskega koncepta?

▪ Namen je finančnim institucijam in potencialnim 
investitorjem zagotoviti potrebne informacije, da 
lahko hitro in enostavno ocenijo načrtovani 
projekt. 

▪ Tako si lahko občine in lokalni javni organi 
zagotovijo potrebna sredstva za izvedbo 
energetskih projektov in projektov za varovanje 
podnebja.. 



Ključne informacije:

Povzetek načrtovane investicije

• Pregled in cilji investicije
• Pričakovani učinki
• Sektorji, ki so predmet investicije
• Občina oz. lokalni javni organ
• Lokacija načrtovane investicije
• Celoten obseg načrtovane investicije
• Viri financiranja
• Denarni tokovi (prihodki in odhodki)
• Ekonomska upravičenost 

Priloge

Dodatna dokumentacija, potrebna za 
utemeljitev investicijskega koncepta

Struktura predloge

Opis načrtovane investicije1

2 Pobudniki in lokalne 
zainteresirane stranke

3 Pravna analiza

4 Ekonomska in finančna 
analiza

5
Načrt investicije

Kakšna je strukutura investicijskega 
koncepta? 



• Cilji; 

• Ozadje in utemeljitev 
projekta;

• Opis projekta;

• Analiza trga, vključno z 
ovirami;

• Pričakovani učinki;

• Potencial za skaliranje 
in replikacijo;

• Povzetek komponent 
investicije.  

Opis načrtovanega 
projekta in investicije

1

Pobudniki in (lokalne) 
zainteresirane 

stranke

2

• Pobudniki projekta

• Lastništvo zadevanih 
dobrin in 
organizacijska 
struktura; 

• Profil tveganja 
pobudnikov projekta;

• Analiza (lokalnih) 
zainteresiranih strank.

Pravna analiza

3

• Pravne zahteve, 
relevantne za 
načrtovano investicijo

• Možnosti za 
koriščenje pravnih in 
regulatornih  
spodbud;

• Možne pravne in 
regulatorne ovire;

• Pripravljalne študije, 
izvedene za 
načrtovani projekt.

Ekonomska in 
finančna analiza

4

• Ocena odhodkov in 
prihodkov projekta;

• Ekonomska 
upravičenost 
projekta;

• Ocena tveganja in 
ukrepi za zmanjšanje 
tveganja;

• Predviden način in viri 
financiranja.

Načrt investicije

5

• Tehnična podpora;

• Delovni načrt.

Katere informacije naj vsebuje investicijski 
koncept?



Pot do finančnega koncepta

EUCF uspešnim kandidatom nudi podporo pri razvoju investicijskega koncepta:

Tehnična podpora s strani predstavnika za posamično državo (Country 
Expert) in ostale ekipe EUCF prek centra za pomoč uporabnikom.

Krepitev zmogljivosti (capacity building) prek regionalni dogodkov za 
občine in lokalne javne organe. 

Standardna orodja in dokumenti, naprimer predloge za izdelavo 
investicijskega koncepta. 

Finančna podpora v obliki dotacije v višini 60 000 EUR za financiranje 
aktivnosti, potrebnih za razvoj investicijskega koncepta.

Prejemniki sredstev 
EUCF bodo izdelali 
investicijski koncept v 
12 mesecih od podpisa 
sporazuma o dotaciji.



• Finalni investicijski koncept je izdelan v slovenščini

• V angleščino je preveden samo povzetek – tj. ključne informacije, potrebne za 
razumevanje investicijskega koncpeta

Povzetek investicijskega koncepta v angleškem jeziku

Kako se validira investicijski koncept?

Validacija

Za izplačilo preostalih 
30% dotacije mora 

investicijski koncept 
izpolnjevati merila 

kakovosti.

V primeru mankajočih ali 
netočnih informacij se 

investicijski konept 
lahko izboljša in 
ponovno odda v 

pregled. 

V primeru, da prejemniku 
sredstev ne uspe 

dokončati investicijskega 
projekta v določenem 
roku, je dolžan izdelati 

poročilo in pojasniti 
vzroke za to. 



Podpora s strani EUCF



Podpora pri prijavi za EUCF sredstva

Podpora za občine

Podpora pri razvoju investicijskega koncepta

Podpora pri implementaciji investicijskega 
koncepta



Kandidati za EUCF 
sredstva

Prejeminiki EUCF 
sredstev

Predstavniki za
posamezne države

Širša javnost

- Ekipa EUCF

- Predstavniki EUCF
za posamične države 

(Country Experts)

Center za pomoč uporabnikom



Center za pomoč uporabnikom

Spletna 
stran EUCF

Center za pomoč 
uporabmnikom

Prejemniki sredstev
Kandidati za 

EUCF sredstva

Strokovnjaki za 
posamezen 

države

Javnost



Kako kontaktirati center za pomoč 
uporabnikom?

Če ste se že registrirali na spletni strani EUCF

Če se še niste registrirali in imato splošna vprašanja



Ostale vrste podpore in dodatni viri 
informacij

Navodila za 
kandidate

Pogosto 
postavljena 

vprašanja
(FAQs)

Zbirka znanja

Glosar

Navodila za 
predstavnike 

za 
posamezne 

države

Predloga za 
investicijski 

koncept



Predstavniki za posamezne države in 
državno omrežje

Predstavniki za posamezne države

Krepitev zmogljivosti

Podpora pri razvoju 
investicijskega koncepta

Center za pomoč uporabnikom

Skupnost občin 
Slovenije

Webinarji in info seje

Promocija



National Support for Central – East Europe Countries

(BG, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, RO, PL, SI, SL)

Country Experts

National Networks



Dodana vrednost aktivnosti EU

Povezovanje projektov iz različnih regij in z različnimi

tehnologijami

Izmenjava izkušenj in dobrih praks prek celotne Evropske unije

Zvišanje deleža financiranja iz tretjih virov

Ustvarjanje povezav med občinami in viri financiranja



Spletna stran EUCF

www.eucityfacility.eu



Vprašanja in 
odgovori



www.eucityfacility.eu

@eucityfacility


