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Spoštovane, spoštovani, 

 

po uspešno izvedenem prvem pozivu iniciative EUCF lansko leto ponovno vabimo k 

sodelovanju vse občine in občinske organizacije, da se prijavijo na njen drugi poziv. Z 

uspešno prijavo si občine lahko zagotovijo akontacijo 60.000 EUR za izdelavo 

investicijskega koncepta projekta za prehod na trajnostno energetsko oskrbo. Drugi izmed 

štirih pozivov bo odprt od 29. marca do 31. maja 2021.  

 

Iniciativo EUCF (European City Faciliy) je zasnoval konzorcij petih evropskih partnerjev – 

Energy Cities, adelphi, Climate Alliance, Enviros in FEDARENE. Skupnost občin Slovenije se 

ji je priključila leta 2020 kot kontaktna točka na državni ravni. EUCF pomaga evropskim 

občinam in občinskim organom pri izdelavi podrobnega investicijskega koncepta za 

načrtovani projekt prehoda na trajnostno oskbrbo z energijo. Tak investicijksi koncept 

predstavlja ključen korak na poti do zagotovitve financiranja za projekt. Pri uspešni prijavi za 

EUCF sredstva bo občini za razvoj investicijskega projekta izplačana akontacija v višini  60.000 

evrov. V Centralni in Vzhodni Evropi, kamor se uvršča Slovenija, bo v sklopu prihajajočega 

drugega poziva akontacija dodeljena 25 uspešnim prijavam. 

 

V sklopu prvega poziva EUCF iniciative, ki je potekal med 25. majem in 2. oktobrom 2020, je 

bilo širom Evrope skupaj zabeleženih 257 prijav, od katerih je bilo 30 uspešnih. Ciljna področja 

prijav prvega poziva so bila integrirani obnovljivi viri energije, inovativna energetska 

infrastruktura, javne stavbe, stanovanjske stavbe, daljinsko ogrevanje, pametna omrežja, 

trajnostna urbana mobilnost in podobne tematike.  

 

Vsem občinam, zainteresiranim za prijavo na 2. poziv, nudimo podporo v obliki spletnega 

seminarja 17. marca 2021 ob 10 uri kot tudi individualno podporo s strani predstavnika EUCF 

za Slovenijo. Udeležba je brezplačna, prijava pa je obvezna, saj vam vabilo v spletno 



predavalnico pošljemo na vaš e-naslov. Na spletni seminar se lahko prijavite do torka, 

16. 3. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest na naslednji povezavi. 

Lep pozdrav, 

Jasmina Vidmar, l. r. 

generalna sekretarka SOS 

 

 

 

 

 

 

 

https://skupnostobcin.si/dogodek/drugi-spletni-seminar-iniciativa-eucf-european-city-facility/

