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Ministrstvo za gospodarstvo, 21.01.2011

ODPRT NATEČAJ ZA NAGRADE NA PODROČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Zmagovalna podjetja in projekti bodo tudi finančno nagrajeni.
V okviru natečaja za nagrade na področju energetsko učinkovitih projektov in podjetij oziroma
ustanov bosta organizatorja, Ministrstvo za gospodarstvo in Časnik Finance, aprila že petnajstič
podelila nagrado za energetsko učinkovito podjetje in dvanajstič za energetsko učinkovit
projekt, četrtič pa bo podeljena tudi nagrada za projekt obnovljivih virov energije. Objava razpisa
natečaja se je pričela danes, projekte lahko podjetja in ustanove prijavijo vse do 7. marca 2011.
Povečanje obsega obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije postaja ena od prioritet
svetovnega gospodarstva; aktualnih je kar nekaj zavez, sprejetih na ravni Evrope, ki se jim je
pridružila tudi Slovenija in se zavezala, da bo povečala delež obnovljivih virov energije za 25 %
in zmanjšala emisije toplogrednih plinov do leta 2020. Stroški energije lahko v podjetjih
predstavljajo velik del, vendar lahko podjetja nanj pomembno vplivajo in ta strošek zmanjšujejo.
Tega se podjetja vedno bolj zavedajo.
»Ukrepi in akcijski načrt na ministrstvu za gospodarstvo so pripravljeni; na eni strani so finančne
spodbude za podjetja, ustanove in tudi za gospodinjstva, ki želijo povečati učinkovito rabo
energije in uvesti obnovljive vire energije; pomembno pa je tudi osveščanje in informiranje o
pomenu in priložnostih, ki jih prinašajo vlaganja in prizadevanja na tem področju. Nagrajevanje
najboljših na področju energetske učinkovitosti je eden od teh prizadevanj ministrstva. Natečaj
je pomemben zato, da širši javnosti predstavimo inovativna in uspešna podjetja, ki so si za cilj
zadala energetsko učinkovitost ali uporabo obnovljivih virov energije«, je na današnji novinarski
konferenci poudarila ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić. Ministrica je povedala, da jo
z optimizmom navdaja dejstvo, da je zanimanje za sredstva Eko sklada za sanacijo stavb v
gospodinjstvih veliko. Povedala je tudi, da teče energetska sanacija bolnišnic, za kar je
namenjenih 52 milijonov evrov; za sanacijo domov za starejše občane je predvidenih 20
milijonov evrov sredstev; skratka za sanacijo bolnišnic, domov za starejše občane, srednjih šol
je predvidenih okrog 100 milijonov evrov. Subvencije za zeleno električno energijo so ustaljen
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način doseganja zahtevnih ciljev; okrog 70 milijonov evrov se letno vloži za ta namen, je med
drugim še povedala ministrica.
Ministrstvo pa bo najboljša podjetja na natečaju tudi finančno nagradila z 2.000 evri.
Prijave na natečaj lahko podjetja in ustanove oddajo do 7. marca 2011, nagrajenci pa bodo
razglašeni 11. aprila 2011 na konferenci Dnevi energetikov v Portorožu, ki jo Časnik Finance že
trinajstič organizira skupaj z Institutom Jožef Stefan.
Več informacij na spletni strani tukaj
Tukaj najdete gradivo .
Vir:
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