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Nabídka dotací pro obce a města, podnikatele
OPŽP, 121. výzva
Dotace

Energetické úspory,
Specifický cíl: 5.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení
využití obnovitelných zdrojů energie

pro kdo?
obce, města, příspěvkové organizace, neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze
100 % veřejným subjektem, církve a náboženské společnosti aj.
na co?


- Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:


Zateplení obvodového pláště budovy,



Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,





Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,



Realizace systémů využívajících odpadní teplo,





Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou
náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce
vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění),

Výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení 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 nebo chladu
využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,



Instalace fotovoltaického systému,



Instalace solárně-termických kolektorů.

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího
fosilní paliva nebo elektrickou energii, pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za
účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn
nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající
obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou
náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje
požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

kolik?
- 35 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách.
- 70 % v případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy
podat samostatnou žádost). Lze využít i zvýhodněného úvěru z Národního programu ŽP,
kdy podat žádost? do 1.3. 2019 do 3.2. 2020
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Základní rozpočtové náklady
Výdaje na zateplení
Výdaje na výměnu zdroje (vč. kotelny)
Výdaje na vybudování nové otopné soustavy
Výdaje na instalaci systému větrání s využitím odpadního tepla
Výdaje na instalaci systému solárního termického systému
Výdaje na instalaci fotovoltaického systému

Realizace

Výdaje na výstavbu veřejných budov v pasivním energetickém standardu
Výdaje na další opatření navržená energetickým auditem

Celkem (Přímé realizační výdaje)
Propagace
Celkem
Projektová dok. /studie
Energetický posudek /studie proveditelnosti
Technický dozor
Projektová Autorský dozor
příprava, Žádost
dozor*
Manažerské řízení
Výběrové řízení
Celkem projektová příprava
Při vzniku projektové dokumentace jsou doporučeny nákladové limity na jednotlivé práce.
Další upřesnění nákladů na k jednotlivým položkám mohu zaslat, existuje soubor náklady
jednotlivých opatření.

Úvěr Dále je možné využít k kofinancování projektu úvěr z SFŽP, který činí vč. poplatků
0,45 %, standartní délka úvěru bývá 10 let.
Podmínka Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou
návratností. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace
souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů.
Tato opatření je vhodné realizovat současně s déle návratnými opatřeními v jednom
projektu např. prostřednictvím metody energetických služeb s garantovanou úsporou
energie, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „EPC“).
Výše dotace u běžných budov pro záměr A – zateplení a další úsporná opatření
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Výše dotace pro záměr B

Vybírám pár podmínek
Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci
projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s metodickým pokynem pro návrh
větrání škol, zveřejněným na www.opzp.cz.
Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu
stavu, u památkově chráněných a architektonicky cenných budov min. o 10 %. Do
celkové energie nemusí být započítána spotřeba energie na technologické a ostatní
procesy.
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Omezení způsobilých investičních výdajů

Nákup nemovitosti, pozemku a budovy lze zahrnout do způsobilých výdajů, maximálně 10 %
z celkových způsobilých výdajů.

* Těším se na spolupráci *
Ing. Jana Mikulková
Kontaktní údaje

Telefon: 606 178 459, e-mail: INFO@DOTACEzEU.eu
Sídlo: Poličná, okr. Vsetín, IČ 63683326,
Délka praxe v oboru dotační poradenství: 11 let

Dosavadní práce na projektech pro obce / městyse, částečný výpis
Štěpánov, Červenka, Bystročice, Žerotín, Náklo,… (okr. Olomouc)
Hrubčice, Klenovice na Hané, Čelčice, Senice n. H., Klopotovice … (okr. Prostějov)
Partutovice, Hustopeče nad Bečvou, … (okr. Přerov)
Jablůnka, Lešná, Poličná, … (okr. Vsetín)

