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Upozornění:
Přehled podmínek dotačních programů je pro účely této prezentace
zkrácen. Úplný přehled platných podmínek naleznete na webových
stránkách programu Nová zelená úsporám a Státního fondu životního
prostředí:
www.novazelenausporam.cz
www.opzp.cz
www.sfzp.cz

Program přednášky
Dotační programy administrované SFŽP ČR
Program Nová zelená úsporám
NZÚ pro rodinné domy
NZÚ pro bytové domy v Praze
Administrace žádosti v programu NZÚ
Další aktuální možnosti čerpání podpory pro rodinné domy
Diskuze, dotazy

Dotační programy administrované SFŽP ČR
Operační program životní prostředí 2014 - 2020:
PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností

Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
PO 5: Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
Specifický cíl 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu
nových veřejných budov.

Dotační programy administrované SFŽP ČR
Operační program životní prostředí 2014 - 2020:
OPŽP - Prioritní osa
PO 1: Zlepšování kvality vody a
snižování rizika povodní
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší
v lidských sídlech
PO 3: Odpady a materiálové toky,
ekologické zátěže a rizika
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a
krajinu
PO 5: Energetické úspory
Celkem (vč. TA)

mil. EUR

%

768

29

453

17

458

17,5

351

13,5

529

20

2 636

100

Dotační programy administrované SFŽP ČR
Příklady dalších programů:

Nová zelená úsporám
Nová zelená úsporám 2013
Národní programy
např. ekologické zpracování autovraků
Likvidace škod po živelních pohromách

Program
Nová zelená úsporám
Obecné informace
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Obecné informace o programu NZÚ
Segmenty podpory
Rodinné domy (2014+)
• Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD
• Oblast podpory B - Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností
• Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie
Bytové domy (2015+)
• Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících BD
• Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie (nově lze žádat i samostatně)
Budovy veřejného sektoru
• V přípravě – koordinace s OPŽP

Celková alokace a časový rámec
Odhadovaná celková alokace Programu až 27 mld. Kč (příjmy z prodeje
emisních povolenek) - předpokládaný příjem žádostí do roku 2021

8

NZÚ pro Rodinné domy
Aktuální stav
Základní možnosti a podmínky
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Rodinné domy – aktuální stav programu
V segmentu rodinných domů byla vyhlášena 3. výzva.

Příjem žádostí od 22. 10. 2015 (ukončení dle stavu čerpání prostředků,
nejpozději 31. 12. 2021)
Příjem žádostí v rámci nové výzvy je kontinuální a dlouhodobý
(alokace bude průběžně navyšována dle disponibilních prostředků z prodeje
emisních povolenek).

Zásadní změna v oblasti podpory u výměny kotlů na tuhá fosilní paliva
za nové ekologické zdroje – výměny budou nově podporovány zejména
z OPŽP PO2 SC 2.1 (v NZÚ zůstává podpora výměny elektrických
zdrojů tepla za účinná tepelná čerpadla, výměna lokálních zdrojů, podpora
pro právnické osoby a instalace solárních systémů).
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Rodinné domy – aktuální stav programu
Podíl jednotlivých podoblastí na celkové podpoře v % k 11.4.2016 – celkem 707 mil. Kč
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A.0 - Zateplení (realizace dílčích opatření)
A.1 - Zateplení (mělká komplexní renovace)
A.2 - Zateplení (komplexní renovace)
A.3 - Zateplení (důkladná komplexní realizace)
B.1 - Výstavba RD
B.2 - Výstavba RD s důrazem na použití OZE
C.1 - Výměna zdrojů (současně s oblastí A)
C.2 - Výměna zdrojů (bez současného podání s
oblastí A)
C.3.1 - Instalace solárního termického systému pro
přípravu TV
C.3.2 - Instalace solárního termického systému pro
přípravu TV a přitápění
C.3.3 -Instalace solárního fotovoltaického systému
pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
C.3.4 - Instalace solárního fotovoltaického systému
se střídačem (zisk >= 1700 kWh/rok)
C.3.5 a C.3.6 - Instalace solárního fotovoltaického
systému s akumulací elektrické energie a celkovým
využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok nebo ≥ 3 000
kWh/rok
C.4 - Rekuperace

Rodinné domy – aktuální stav programu
Podíl jednotlivých podoblastí na celkovém počtu žádost v % k 11.4.2016 – 3 638 žádostí
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A.0 - Zateplení (realizace dílčích opatření)
A.1 - Zateplení (mělká komplexní renovace)
A.2 - Zateplení (komplexní renovace)
A.3 - Zateplení (důkladná komplexní realizace)
B.1 - Výstavba RD
B.2 - Výstavba RD s důrazem na použití OZE
C.1 - Výměna zdrojů (současně s oblastí A)
C.2 - Výměna zdrojů (bez současného podání s
oblastí A)
C.3.1 - Instalace solárního termického systému pro
přípravu TV
C.3.2 - Instalace solárního termického systému pro
přípravu TV a přitápění
C.3.3 -Instalace solárního fotovoltaického systému
pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
C.3.4 - Instalace solárního fotovoltaického systému
se střídačem (zisk >= 1700 kWh/rok)
C.3.5 a C.3.6 - Instalace solárního fotovoltaického
systému s akumulací elektrické energie a celkovým
využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok nebo ≥ 3 000
kWh/rok
C.4 - Rekuperace

Rodinné domy – aktuální stav programu

Rodinné domy – společné podmínky
Pouze pro rodinné domy v celé ČR (nelze např. na rekreační objekty, penziony…).
Dotace až 50 % ze způsobilých výdajů.

Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, povinně pro oblasti A,
C a pro instalaci zdrojů využívajících OZE pro oblast podpory B, dodavatelem
s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
Datum způsobilosti výdajů: 2 roky zpětně před podáním žádosti.

O 10% vyšší podpora na opatření na RD v Moravskoslezském a Ústeckém kraji
Bonus za použití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením typu
III (EPD)
Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu (projekt,
energetické hodnocení, technický dozor pro oblast A)
•
oblast podpory A … až 25 000 Kč
•
oblast podpory B … až 35 000 Kč
•
oblast podpory C … až 5 000 Kč
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Rodinné domy: Oblast A – Snižování energetické
náročnosti stávajících rodinných domů
Výše dotace odstupňována dle dosažených energetických parametrů budovy
po realizaci úsporných opatření.
Výše dotace určená na základě výměr zateplovaných / měněných
konstrukcí (tj. dotace tak odpovídá rozsahu prováděných prací). Podporovány
mohou být i některé nové konstrukce (přístavby, vestavby podkroví).
Pokud je v domě instalován hlavní zdroj tepla na vytápění na tuhá fosilních
s nižší než 3. emisní třídou, je nutné provést jeho výměnu (možno získat
podporu z tzv. „kotlíkových dotací“ – OPŽP SC 2.1).
Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, dodavatelem
s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací
daného typu.
Při realizaci opatření musí být zajištěn odborný technický dozor.
Vyšší podpora na opatření prováděná na památkově chráněných objektech
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Rodinné domy: Oblast B - Výstavba rodinných
domů s velmi nízkou energetickou náročností
Možnost získat podporu 300 000 až 450 000 Kč. Zvýhodněny jsou domy
využívající energii z obnovitelných zdrojů.

Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník domu.
Maximální velikost rodinného domu, na který lze čerpat podporu, je
omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným ziskem tepla
(rekuperace) a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door
test).
Na opatření a technologie, které jsou součástí projektu k žádosti z této oblasti
podpory nelze čerpat podporu z oblastí podpory A a C s výjimkou
některých případů solárních systémů realizovaných po dokončení RD.
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Rodinné domy: Oblast C.1, C.2 – Efektivní využití
zdrojů energie – výměna zdrojů tepla
Program je koncipován tak, aby vhodně doplňoval „kotlíkové dotace“ z OPŽP
•
•
•
•

O podporu z Programu lze žádat na instalaci zdrojů provedenou před 15. 7. 2015
(tj. před termínem způsobilosti výdajů OPŽP – „kotlíkových dotací“)
Podporu z Programu lze poskytnout i na výměnu lokálních topidel (lokální kamna)
na tuhá fosilní paliva využívaných jako hlavní zdroj tepla.
V rámci Programu zůstává zachována také podpora na výměnu původních
elektrických zdrojů tepla za účinná tepelná čerpadla.
Podporováni také žadatelé – právnické osoby (nemohou čerpat „kotlíkové dotace“).

Podpora 15 000 – 100 000 Kč dle zvolené technologie (biomasa, TČ, plynové
kondenzační kotle nebo napojení na SZT využívající OZE).
Parametry nově podporovaných zdrojů jsou nastaveny na úroveň nových
předpisů o ekodesignu – k dispozici je veřejný a společný seznam (není závazný,
ale doporučený).
Uhelné a kombinované kotle nejsou podporovány.
U samostatné výměny zdroje – C.2 (bez kombinace s oblastí A) musí mít dům
měrnou potřebu tepla na vytápění menší než 150 kWh/(m2.rok).
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Rodinné domy: Oblast C.3 – Efektivní využití
zdrojů energie – solární systémy
Podporována je instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
do rodinných domů.

Dotace 35 000 – 50 000 Kč pro termické solární systémy
a 35 000 – 100 000 Kč pro fotovoltaické solární systémy (zvýhodněny jsou
systémy s akumulací elektřiny do akumulátorů).
Systém musí být umístěn na stavbě evidované v KN a musí splňovat
předepsané parametry (konkrétně uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele).

O dotaci lze žádat samostatně nebo jako součást komplexní žádosti
se zateplením.
V případě fotovoltaických systémů nesmí být instalovaný výkon vyšší
než 10 kWp a musí sloužit zejména k pokrytí spotřeby energie uvnitř
podpořené budovy (min. 70% vyrobené elektřiny).
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Rodinné domy: Oblast C.4 – Efektivní využití
zdrojů energie – větrání s rekuperací tepla
Podpora se vztahuje na instalaci systémů nuceného větrání
se zpětným získáváním tepla – rekuperací.

Realizace současně s opatřeními z oblasti podpory A (zateplení)
nebo i samostatně při úspoře min. 20 % měrné potřeby tepla
na vytápění.
Dotace až 100 000 Kč pro centrální systémy a až 75 000 Kč
pro decentrální systémy.

Minimální účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených
výkonových stupních je 75 % u centrálních systémů a 70 % u decentrálních.
Požadovaná dosažená průvzdušnost obálky n50 ≤ 2,5 l.h-1
(nutno doložit blower door testem).
19

Bytové domy v Praze
Aktuální stav
Základní možnosti a podmínky
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Bytové domy – aktuální stav programu
1. výzva k podávání žádostí byla ukončena 31. 10. 2015.

V první výzvě bylo celkově přijato více než 250 žádostí za téměř 160 mil. Kč.
Vyhlášena 2. výzva k podávání žádostí – příjem žádostí od 15. 3. 2016.
Příjem žádostí v rámci nové výzvy bude kontinuální a dlouhodobý
(obdobný postup jako u 3. Výzvy pro RD - alokace bude průběžně navyšována
dle disponibilních prostředků z prodeje emisních povolenek).
Nová výzva reaguje na zkušenosti s administrací 1. výzvy a je částečně
koordinována i s podmínkami IROP pro SC 2.5.
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Bytové domy – společné podmínky
Podpora pouze na území Hl. m. Prahy – zbytek ČR pokrývá IROP.
Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, dodavatelem
s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
Datum způsobilosti výdajů: 2 roky zpětně před podáním žádosti, nejpozději
však 1. 1. 2015.

Při realizaci opatření musí být zajištěn odborný technický dozor.
Podány mohou být pouze žádosti, u nichž činí vypočítaná podpora na
navrhovaná opatření nejméně 50 000 Kč.
Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu (projekt,
energetické hodnocení, odborný technický dozor)

•

oblast podpory A … až 40 000 Kč

•

oblast podpory C … až 15 000 Kč
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Bytové domy: Oblast A – Snižování energetické
náročnosti stávajících BD
Dotace až 30 % ze způsobilých výdajů.
Podoblasti podpory stanoveny dle dosažených energetických parametrů
budovy po realizaci úsporných opatření.

Výše dotace určená na základě výměr zateplovaných / měněných
konstrukcí a podoblasti podpory (tj. dotace tak odpovídá rozsahu prováděných
prací). Podporovány mohou být i některé nové konstrukce (přístavby, půdní
vestavby).
Pokud je v domě instalován hlavní zdroj tepla na vytápění na tuhá fosilních
s nižší než 3. emisní třídou, je nutné provést jeho výměnu nebo napojení na SZT.
Na tuto výměnu lze též získat dotaci.
Bonus za použití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením
typu III (EPD)
Vyšší podpora na opatření prováděná na památkově chráněných objektech
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Bytové domy: Oblast C – Efektivní využití zdrojů
energie
O vybraná opatření lze žádat samostatně, bez nutnosti současného zateplení.
Dotace max. 25 % (až 30 % pro kombinace se zateplením) ze způsobilých
výdajů. Určuje se dle počtu bytových jednotek, popř. parametrů zdroje.

Umožněna podpora vybraných opatření pouze pro část bytových jednotek.
Podporovány jsou:
•

výměna původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva

•

výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

•

výměna plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku
kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.

•

instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

•

instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z
odpadního vzduchu
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Administrace žádosti v
programu NZÚ
Jak probíhá administrace
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Administrace žádostí
Podpora je vždy vyplácena ex post - žadatel musí celou akci zafinancovat
z vlastních zdrojů a po doložení dokončení realizace a splnění všech podmínek
programu je dotace vyplacena.
Žádosti na jeden objekt je možno podávat i postupně, např. na dílčí zateplení
a realizovat tak celkově větší rozsah opatření s omezenými prostředky.
Podání žádosti je možné před, v průběhu a po dokončení realizace opatření
(výjimku tvoří akce v režimu veřejné podpory při využití tzv. blokové výjimky –
zde je možné podat žádost pouze před zahájením realizace opatření – nutno
prokázat motivační účinek)
Elektronické podávání žádostí – interaktivní webový formulář
Preferována elektronická komunikace (např. email). Jelikož se nejedná
o operační program není nutné vlastnit elektronický podpis.
Rychlá administrace – pravidlo 3 týdnů – žadatel obdrží zpětnou vazbu
nejdéle do 3 týdnů od podání podnětu (žádost/doplnění/doložení realizace…).
Pro bezchybně připravenou žádost, podanou po dokončení realizace, je výplata
dotace možná již za 9 týdnů od podání žádosti.
Rozsah požadovaných dokumentů byl oproti dřívějším výzvám zredukován. 26

Další aktuální možnosti
čerpání podpory pro RD
OPŽP 2014–2020, prioritní osa 2,
specifický cíl 2.1 – Snížit emise z
lokálního vytápění domácností
podílející se na expozici obyvatelstva
koncentracím znečišťujících látek
,,kotlíkové

dotace´´

Další aktuální možnosti čerpání podpory
pro RD
,, Kotlíkové dotace´´
Operační program životního prostředí
Prioritní osa 2, specifický cíl 2.1
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Podání žádostí a jejich administrace probíhá na jednotlivých krajích
Schéma čerpání dotace:

OPŽP → Kraje → Fyzické osoby

Další aktuální možnosti čerpání podpory
pro RD
,, Kotlíkové dotace´´
Výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním
Podpora je určena pro fyzické osoby
Alokace: V první roce 3 mld. Kč, do roku 2020 dalších 6mld Kč.
Podporovaný zdroj tepla musí splňovat požadavky na ekodesign
Výše podpory 70-80% způsobilých výdajů (způsobilé výdaje omezeny na 150 tis.
Kč).

Bonifikace území se zvýšeným znečištěním ovzduší (5%), celkem může podpora
dosáhnout až 85% max. způsobilých výdajů – tj. 127.500,-Kč

Další aktuální možnosti čerpání podpory
pro RD
,, Kotlíkové dotace´´
Oblasti podpory
Tepelná čerpadla

až 80% způsobilých výdajů

Kotle na tuhá paliva

max. 70% - 80% dle paliva

Plynové kondenzační kotle

až 75% způsobilých výdajů

Součástí opatření mohou být:
Solárně termické systémy pro přitápění a ohřev TV
,,mikro´´ energetická opatření – náklady max. 20.000,-Kč (nesplňujeli objekt požadavky pro energetickou třídu C)

Podpora žadatelům
Kontaktní místa
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Podpora žadatelům a zpracovatelům
WEB Programu: www.novazelenausporam.cz , www.sfzp.cz, www.opzp.cz
Kalkulačka programu NZU
• zjednodušené předběžné posouzení zateplení RD nebo BD
Newsletter
•

Vždy aktuální informace na Váš e-mail (registrace na webu programu)

Krajská pracoviště
•

Síť 13 krajských pracovišť

Semináře pro laickou i odbornou veřejnost
•

Cyklus seminářů napříč ČR, termíny budou uveřejněny na webu

Zelená linka 800 260 500
•

Zodpovězení obecných dotazů o programu
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Na dotazy žadatelů a zpracovatelů odborných
posudků jsou připraveni odpovídat specialisté
na krajských pracovištích
Krajská pracoviště
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec,
Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary,
Olomouc, Zlín, Jihlava

Konzultační hodiny
Pondělí 9:00 – 17:00 hodin
Středa 9:00 – 17:00 hodin
Pátek
9:00 – 12:00 hodin
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Děkuji za pozornost!
www.novazelenausporam.cz
Zelená linka: 800 260 500
E-mail: info@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 267 994 300, www.sfzp.cz
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