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Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů – oblast A
Efektivní využití zdrojů energie – oblast C
Podoblasti podpory
A. 0 - Snižování energetické náročnosti (realizace dílčích opatření);
A. 1 - Snižování energetické náročnosti (mělká komplexní renovace);
A. 2 - Snižování energetické náročnosti (komplexní renovace).
C. 1, C. 2 – Výměna zdrojů tepla (C. 1 výhradně současně s opatřením z oblasti podpory A);
C. 3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů;
C. 4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT);
C. 6 – Podpora na využití tepla z odpadní vody.

Příjemci podpory
Fyzické osoby podnikající i nepodnikající;
Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ);
Bytová družstva (BD);
Města a obce (včetně městských částí);
Další právnické osoby.

Podporované aktivity
Výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy.
Lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky
šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného
získávání tepla odpadního vzduchu a další.
Dotace na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.
Podpora na výstavbu zelených střech.
Výměna původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva (černé uhlí, hnědé uhlí, koks, …)
nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje.
Výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem.
Výměna plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované
výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů.
Na instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního
vzduchu.
Podpora na využití tepla z odpadní vody.
Dotace na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.
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Výše dotace
Výše podpory je maximálně 30 % z řádně doložených způsobilých výdajů pro oblast A;
Maximálně 25 % z řádně doložených způsobilých výdajů v případě samostatného opatření
oblasti podpory C;
Maximálně 30 % z řádně doložených způsobilých výdajů v případě kombinace opatření
oblasti podpory A a C.

Způsobilé výdaje
Pouze výdaje na podporovaná opatření provedená na obálce budovy a výdaje, které jsou
přímo a výhradně spojeny s realizací těchto opatření.
Mezi způsobilé výdaje náleží zejména výdaje na materiál, výrobky, montáž a provedení
podporovaných opatření.
Všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do
budovy

Specifika a omezení
Lze žádat pouze na bytové domy, u kterých byla podána žádost o stavební povolení na výstavbu
budovy před 1.7.2007.
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