Klokken 10 kan du søge tilskud til energi-renovering i
Bygningspuljen – sådan får du hjælp
I dag - den 7. april 2021 klokken 10:00 - åbner Energistyrelsen for ansøgninger til Bygningspuljen, hvor boligejere kan søge attraktive
tilskud til energirenovering. Tilskud tildeles efter ’først-til-mølle’ princippet og det forventes, at tilskudspuljen vil være brugt i løbet af
kort tid, så interesserede boligejere skal sende deres ansøgning i dag – og der er masse af hjælp at hente.
Af ProjectZero (mailto:jcm@projectzero.dk)
Energistyrelsen åbner igen for tilskud til energirenovering af din bolig, og ProjectZero og Sønderborg Kommune er klar med hjælp til dig, der vil søge
tilskud i Bygningspuljen:

Ansøgningsguide:
Hvis du er fortrolig med digitale ansøgningsskemaer, så bliv godt forberedt ved at læse ProjectZeros ansøgningsguide til Bygningspuljen - en guide der
gennemgår, hvordan du søger tilskud i Bygningspuljen.
Du kan hente guiden her (https://www.projectzero.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fdokumenter%2fvejledning-energipuljenh%c3%b8j-format-23032021.pdf)

Video-guide:
Du kan også få en video-gennemgang af den ansøgningsportal som du skal benytte, hvis du skal søge om tilskud til energi-renovering i Bygningspuljen.
Du kan se video-guiden til Bygningspuljens ansøgningsportal her (http://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hDUOBmsgp3o&feature=youtu.be)

Online gruppevejledning:
Hvis du er usikker på digitale ansøgningsskemaer, men er IT vant, så deltag i gruppevejledninger i Puljecaféen som bliver holdt digitalt via TEAMS.
Gruppevejledninger er åben onsdag den 7. april fra klokken 10 til klokken 21 og torsdag den 8. april fra kl. 8 til klokken 21.
Du kan bestille tid til gruppevejledning her (http://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM9702/bu0wl30mvy)

Personlig hjælp
Hvis du er usikker på digitale ansøgningsskemaer og har det svært med IT, så kan du modtage personlig hjælp ved at booke tid og møde personligt op i
Puljecaféen. Her vil en medarbejder fra Sønderborg Kommunes Byg & Boligafdeling hjælpe dig med at indtaste ansøgnings-oplysningerne sammen med
dig.
Puljecaféen er åben onsdag den 7. april fra klokken 10 - 15 og torsdag den 8. april fra klokken 8-15.
Du skal bestille tid på forhånd og det gør du ved at ringe på telefon 88 72 76 56 (tel:88 72 76 56) i tidsrummet 9 – 12 onsdag og torsdag. Der er et
begrænset antal pladser, så bestil tid hurtigt.

7. april 2021

Det kan du få tilskud til
Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg, let ydervæg og ydervæg i kælder. Ikke hulmur.
Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
Isolering af terrændæk
Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
Udskiftning af facadevinduer
Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 %
Udskiftning af ovenlysvinduer
Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas
Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
Konvertering til jord-til-væske varmepumpe
Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler
Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe
Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg
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