MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prioritní osa 5: Energetické úspory
Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie
Příjem žádostí: 18. 11. 2015 do 31. 3. 2015
Typy podporovaných projektů a aktivit:
Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných
s využitím EPC:
zateplení obvodového pláště budovy,
výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
realizace opatření majících prokazatelně 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 využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo
elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody
Forma a výše podpory
Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 40 % celkových způsobilých výdajů
projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře. Dále je možné získat bonifikaci ve výši 5 %
pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu (jedná se
minimálně o rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání
s rekuperací), energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.
Nad úroveň dotace může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru. Celkem může
být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 90 % celkových
způsobilých výdajů projektu pro finanční nástroj (veškeré výdaje vedoucí ke snížení energetické
náročnosti objektu).
Obecná kritéria přijatelnosti
Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektech.
Jedná se o objekty, u kterých nelze fakturačně doložit spotřebu energie za období posledních 3 let.
Po realizaci projektu musí být součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků obálky, které
jsou předmětem podpory, minimálně na doporučených hodnotách dle ČSN 730540-2 (2011).

Dle aktuálního dlouhodobého harmonogramu se výzvy z PO 5 5.1: Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie budou opakovat v letech 2016-2018
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