Operační program Životní prostředí
60. výzva (prioritní osa 3)
Harmonogram výzvy:
Zahájení příjmu žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:

5. 3. 2014
30. 4. 2014

Alokace výzvy:

3,5 mld. Kč

Reálná možnost získání dotací na:




Výměna zdroje tepla (např. pořízení kotle na biomasu - peletky apod., instalace solárních
termických panelů na ohřev TUV)
Instalace technologií větrání využívajících odpadní teplo (rekuperace)
Zateplení budov (pláště, podlah, půdy; výměna oken, dveří)

Oblasti podpory konkrétně:
Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie




3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro
výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
o 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
 výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění,
chlazení a ohřev teplé vody.
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
o 3.2.1 Realizace úspor energie
 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či
rekonstrukce otvorových výplní).
o 3.2.2 Využívání odpadního tepla
 aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na
využití odpadního tepla apod.).

V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2.
V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní plyn,
nebude podporována výměna zdrojů mladších 5 let.
Oprávnění příjemci podpory:




Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
Svazky obcí
Kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů










Státní podniky
Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu
Příspěvkové organizace – stát
Veřejné a státní vysoké školy
Veřejné výzkumné instituce (VVI)
Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
Občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a
nadační fondy
Všeobecná zdravotní pojišťovna

Forma podpory:




Dotace ve výši max. 90% celkových způsobilých veřejných výdajů (při povinném odečtu
úspory provozních nákladů na období 5 let se reálně dotace pohybuje ve výši cca 70 – 80% ze
způsobilých nákladů)
Minimální způsobilé výdaje: 300 tis. Kč

Období realizace projektů:
2014 -2015 (žádosti o platbu nejpozději do 30. 11. 2015)

Žadatel není povinen k žádosti předkládat:



Projektovou dokumentaci,
Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

