EVROPSKÉ DOTACE
ZAMĚŘENÉ NA ÚSPORU ENERGIÍ V BYDLENÍ
IROP - změna podmínek programu
Integrovaný regionální operační program na snížení energetické náročnosti
v sektoru bydlení.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 1. července 2016 37. výzvu k podávání žádostí o
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP), zaměřeného na
"Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení".
Zahájení a ukončení příjmu žádosti o podporu:
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2017
Doba realizace:
do 30. 9. 2019 u projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč
do 30. 9. 2020 u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč
Výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:
Min. 300 tis. Kč
Max. 90 mil. Kč

Navýšení dotace z prostředků EU:
z původních 25,5 % nově na 30 % při dosažení úspor energie od 20 % do 40 %.
z původních 32,3 % nově na 40 % při dosažení úspor energie nad 40 %.

Při podání nové žádosti o podporu je třeba dbát, aby veškeré činnosti a práce na projektu,
které nelze označit jako přípravné, byly zahájeny až po podání žádosti o podporu.
Poskytování podpory se vztahuje na:
- zlepšení tepelně technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu
- instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
- výměna zdroje tepla pro vytápění a teplou užitkovou vodu
- instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
- instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje
nebo zemní plyn
Podávat žádosti do stávající 16. výzvy IROP bylo možné pouze do 25. 7. 2016. Na žádosti
v této výzvě se ale nebudou vztahovat nové podmínky – podpora bude v této výzvě i nadále
poskytována v původní výši.
V případě stávajících (zaregistrovaných) žádostí je možné od této žádosti odstoupit a podat
žádost novou v nové výzvě (viz. výše).
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