Veřejné budovy a podniky
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Žadatel:
malé, střední a velké podniky (projekty
mohou být realizovány na území celé
ČR mimo území hl. m. Prahy)

www.mpo.cz

Forma podpory:
aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie
• dotace až do výše 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
• dotace až do výše 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky
• dotace až do výše 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Operační program Životní prostředí
Žadatel:

Forma podpory:

kraje, obce, města, svazky obcí, městské
části hl. m. Prahy, organizační složky
státu, státní organizace, příspěvkové
organizace, veřejné výzkumné
organizace, veřejnoprávní instituce,
vysoké školy a školská zařízení,
obchodní společnosti vlastněné 100 %
veřejným subjektem vyjma příjemců
podporovaných v rámci OP PIK, nestátní
neziskové organizace, církve a náboženské
společnosti a jejich svazy, území celé ČR

celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace
veřejných budov a samostatná opatření výměny
zdroje tepla do 5 MW

Žadatel:

Forma podpory:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
organizační složky státu, příspěvkové
organizace, veřejné výzkumné organizace,
veřejnoprávní instituce, vysoké školy,
školská zařízení a obchodní společnosti
vlastněné 100 % veřejným subjektem vyjma
příjemců podporovaných v rámci OP PIK,
území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

• dotace rozvrstvená 35 %, 40, % a 50 % v závislosti na úspoře celkové
energie + 5 % bonifikace pro žadatele, kteří využijí metody EPC
(energetické služby se zaručeným výsledkem)
• dotace 70 % způsobilých výdajů na nucené větrání s rekuperací

podpora výstavby nových veřejných budov
v pasivním energetickém standardu

Forma podpory:
energetické úspory v městských objektech dosažené
využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky
efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení

Čerpat můžete z evropských i národních zdrojů podle typu budov:

Operační program Praha - pól růstu České republiky
Hlavní město Praha a jím zřízené
a založené organizace a městské
části hl. m. Prahy a jimi zřízené
a založené organizace

www.PenizeProPrahu.cz

Energeticky úsporná opatření významně sníží náklady na spotřebu
energie a současně omezují negativní vlivy na životní prostředí.
Podporovaná opatření:
• zateplení budovy
• výměna zdroje tepla
• výstavba nových nízkoenergetických budov
• instalace vhodných měřících, regulačních a řídících prvků

• dotace 30 % celkových způsobilých výdajů, až do výše 50 mil. Kč

www.opzp.cz

Žadatel:

Investovat do
úspor energie
se vyplatí

• dotace 50 % EU, 35–40 % hl. m. Praha, 10–15 % spolufinancování příjemce

Program EFEKT (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Žadatel:

Forma podpory:

obce, městské části, společnosti
vlastněné 100 % obcí či městskou
částí

opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení

Žadatel:

Forma podpory:

kraje, města a městské části, včetně
dalších subjektů ve veřejném sektoru
a případně podnikatelské subjekty
(dle konkrétní specifikace v programu)

www.mpo-efekt.cz

• dotace max. 50 % celkových způsobilých výdajů

zavedení systému hospodaření s energií v podobě
energetického managementu
posouzení vhodnosti objektů pro energeticky
úsporné projekty řešené metodou EPC
• dotace max. 70 % celkových způsobilých výdajů

Rodinné
domy

Bytové
domy

Veřejné budovy
a podniky

Bytové domy

Rodinné domy
Nová zelená úsporám (Státní fond životního prostředí ČR)
Žadatel:

Forma podpory:

vlastníci nebo
stavebníci rodinných
domů, fyzické
i právnické osoby

• dotace max. 50 % způsobilých výdajů

snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Žadatel:

vlastníci nebo stavebníci
bytových domů, fyzické
i právnické osoby, území
hl. m. Prahy

• dotace max. 50 % způsobilých výdajů

efektivní využití zdrojů energie
• dotace max. 50 % způsobilých výdajů

doplňkové oblasti podpory:

www.novazelenausporam.cz

Nová zelená úsporám (Státní fond životního prostředí ČR)

• výstavba zelených střech
• využití tepla z odpadní vody
• podpora na zpracování odborného posudku

vlastníci rodinných
domů

Forma podpory:
náhrada stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
v domácnostech automatickým kombinovaným kotlem na uhlí
a biomasu.
• 75 % způsobilých výdajů, nejvýše však 75 000 Kč

náhrada stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
v domácnostech plynovým kondenzačním kotlem
• 75 % způsobilých výdajů, nejvýše však 95 000 Kč

náhrada stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
v domácnostech kotlem na biomasu s ručním přikládáním
• 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 100 000 Kč

náhrada stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
v domácnostech tepelným čerpadlem nebo automatickým
kotlem pouze na biomasu

Žadatel:

stavebníci bytových
domů s velmi nízkou
energetickou náročností,
území celé ČR

www.opzp.cz

Program EFEKT (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Žadatel:

vlastníci rodinných domů, vlastníci
bytových domů, vlastníci objektů ve
veřejném sektoru, vlastníci objektů
pro podnikatelské účely (spojené
s programem Úspory energie
s rozumem)

Forma podpory:
příprava realizace kvalitních energeticky úsporných
projektů se zásadami dobré praxe
• dotace max. 70 % celkových způsobilých výdajů

www.mpo-efekt.cz
Modře podbarvené programy jsou financovány z evropských zdrojů.
Zeleně podbarvené programy jsou financovány z národních zdrojů.

• dotace max. 30 % způsobilých výdajů

efektivní využití zdrojů energie

Forma podpory:
snižování energetické náročnosti
stávajících bytových domů

efektivní využití zdrojů
energie

výstavba bytových domů s velmi
nízkou energetickou náročností

doplňkové oblasti podpory:

• dotace max. 30 % způsobilých výdajů

• fixní dotace ve výši 1300 Kč/m2
energeticky vztažné plochy

www.novazelenausporam.cz

• dotace max. 25 % způsobilých
výdajů
• Výstavba zelených střech
• Využití tepla z odpadní vody
• Podpora na zpracování odborného
posudku

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Žadatel:

organizační složky státu
a jejich příspěvkové
organizace

Forma podpory:
projekty komplexního zateplení bytového domu

• dotace 40 % EU + 60 % státní rozpočet

ostatní typy projektů

• dotace 30 % EU + 70 % státní rozpočet

Žadatel:

obce, kraje a jimi
zřizované organizace

• 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120 000 Kč

Možnost získání bonusu 7 500 Kč v prioritních oblastech pro všechny typy
podporovaných zařízení a dále možnost dalších bonusů v případě využití Nové
Zelené úsporám.

snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

• dotace max. 25 % způsobilých výdajů

Operační program Životní prostředí „Kotlíkové dotace“
Žadatel:

Forma podpory:

Forma podpory:
projekty komplexního zateplení bytového domu

• dotace 40 % EU + 2 % státní rozpočet

ostatní typy projektů

• dotace 30 % EU + 1,5 % státní rozpočet

Žadatel:

Forma podpory:

ostatní žadatelé

projekty komplexního zateplení bytového domu
• dotace 40 % EU

www.dotaceEU.cz/IROP

ostatní typy projektů
• dotace 30 % EU

Program Panel 2013+ (Státní fond rozvoje bydlení)
Žadatel:

vlastníci bytových
domů, tedy družstva,
společenství vlastníků,
fyzické a právnické
osoby, města, obce

www.sfrb.cz

Forma podpory:

snížení energetické náročnosti domu, opravy poruch domů,
opravy a modernizace společných prostor, modernizace bytových
jader, důraz je kladen na komplexnost oprav
• podpora formou úvěru do 90 % způsobilých výdajů

