Η Etapol Ltd σας προσφέρει την δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης της οικίας σας. Η ενεργειακή
αναβάθμιση προσφέρει την δυνατότητα εξοικονόμησης οικονομικών πόρων της οικογένειας σας, και
σε συνέχεια την από-βάρυνση του περιβάλλον.
Με εκλεκτούς συνεργάτες στους πιο κάτω τομείς αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία υποβολής της
αίτησης σας, την μελέτη, την συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών με σκοπό το
θετικό αποτέλεσμα.
Η πιο πάνω υπηρεσία περιλαμβάνει:
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Ενεργειακός Έλεγχος / Τεχνοοικονομική Μελέτη
Έκδοση ΠΕΑ
Θερμομόνωση
Κουφώματα (πόρτες, παράθυρα)
Ηλιακοί θερμοσίφωνες
Κλιματιστικά
Λαμπτήρες LED
Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS)
Έξυπνοι μετρητές
Σύστημα βελτιστοποίησης τάσης

ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση, υφιστάμενων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων που
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές
που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και την εγκατάσταση
καινούργιου εξοπλισμού/υλικών. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες και όχι
τεχνολογίες που βρίσκονται στο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης.

ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πρότασης.
Για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους καταναλωτές, όπως αυτοί καθορίζονται
στο Παράρτημα Β, το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης θα αυξάνεται σε 75%.
Το ποσό χορηγίας για ενεργειακή αναβάθμιση κάθε κτιρίου δύναται να ανέλθει μέχρι €15,000 ενώ
κάθε κτιριακής μονάδας μέχρι €10.000. Σε περίπτωση που θα εγκατασταθεί και σύστημα
θέρμανσης/ψύξης χώρου με ΑΠΕ, το ποσό χορηγίας δύναται να αυξηθεί κατά €10,000.
Β’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πρότασης. Το ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι €25,000 για κάθε κτίριο.
Σημείωση:
Στις περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι €20,000
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των κτιριακών μονάδων που περιλαμβάνονται στην πολυκατοικία
(π.χ. πολυκατοικία με 4 διαμερίσματα: μέγιστο ποσό χορηγίας 4Χ€20.000 = €80.000).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την Etapol Ltd στο 22450505 ή στο
info@etapol.com
Ο οδηγός του Σχεδίου και το Έντυπο της Αίτησης είναι διαθέσιμα στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία
του ΥΕΕΒ&Τ καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 23
Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης.

