OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020
Energetické úspory v objektech veřejných budov

KDO může žádat?
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace
(obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich
svazy.

NA CO lze získat podporu?
Zateplení obvodového pláště budovy,
výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
realizace opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního
prostředí (např.: instalace fotovoltaického systému),
realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
realizace systémů využívajících odpadní teplo,
výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího
fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na
zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné
zdroje nebo zemní plyn,
instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

KOLIK lze získat?
Výše dotace je až 40 % ze způsobilých výdajů a bude možné získat další 5 % navýšení dotace v případě, že si žadatel
zajistí rekonstrukci technologického vybavení (např. rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části
systému nuceného větrání s rekuperací) metodou EPC. Dále bude možné využít zvýhodněný úvěr. Od způsobilých
výdajů se nebude odečítat pětiletá úspora provozních nákladů.

KDY lze žádat?
Příjem žádostí probíhá od 1.12.2015 do 15.4.2016
Další výzva je plánovaná od 30.6.2016 do 31.12.2017

CO zvážit?
Opatřením je třeba dosáhnout úspory celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, v případě památkově
chráněných budov min. o 10 %. Současně musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO 2, v případě památkově chráněných
budov 10 %.
V rámci renovace budov, které jsou kulturní památkou, budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení
energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle
příslušných norem. Součástí povinných příloh je stanovisko místně příslušného orgánu památkové péče.
Při podání žádosti je nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení, případně
vyšší.
Je nutné mít zpracovaný energetický posudek zpracovaný oprávněnou osobou dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. Posudek
musí být v souladu se závaznými vzory, které SFŽP zveřejní nejpozději ke dni vyhlášení výzvy.
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