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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020
- Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης Πετρελαίου με συστήματα Φυσικού
Αερίου σε κατοικίες»
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προβαίνει σε έκδοση της Πρόσκλησης με
κωδικό 082 και Προϋπολογισμό 6.000.000 €, προς τον δυνητικό δικαιούχο «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για υποβολή
πρότασης, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και
από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Άξονα 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια
οικονομία φιλική στο περιβάλλον» / Θεματικού Στόχου 4 «Υποστήριξη της μετάβασης σε μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» / Επενδυτικής
Προτεραιότητας 4c «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα
με τον Κανονισμό 1301/2013.
Η Πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση κατοικιών που βρίσκονται
σε περιοχές της Θεσσαλίας με υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου. Ειδικότερα, αφορά στην
επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες,
προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη
μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των
συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε
αστικές περιοχές.
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χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος
θέρμανσης με σύστημα φυσικού αερίου, με συγκεκριμένα κριτήρια που θα καθοριστούν.
Ο Δικαιούχος της υπόψη πρόσκλησης θα εξειδικεύσει το μηχανισμό εφαρμογής, τους όρους, τα
κριτήρια και τις προϋποθέσεις υπαγωγής των ωφελουμένων στη Δράση μέσω ανοικτής διαδικασίας
επιλογής - Προκήρυξης που θα εκδοθεί, μετά από έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η πλήρης Πρόσκληση είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας :
www.thessalia-espa.gr
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