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ENERGETICKÉ ÚSPORY – JAK A KDE ZÍSKAT PODPORU
Orientujete se v programech, z nichž lze čerpat finance na energeticky úsporné projekty? Semináře, které spolu se svými partnery
organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj, se mohou stát vaším užitečným pomocníkem. Účastníci seminářů budou mít příležitost
seznámit se s možnostmi podpory na zateplování budov (rodinných a bytových domů i veřejných budov a podniků), výměnu zdrojů tepla
či na výstavbu nových nízkoenergetických budov jak z evropských fondů, tak z národních programů.
Semináře se uskuteční od února do dubna letošního roku ve všech krajských městech, nejsou zpoplatněny, ale je potřeba se na ně včas
registrovat. Termíny a místa jednotlivých seminářů naleznete zde. Další informace včetně možnosti registrace k jednotlivým seminářům
jsou dostupné zde.
Semináře jsou určeny pro širokou veřejnost. Pomohou s orientací v problematice energetických úspor, užitečné informace mohou
načerpat jak nepodnikající fyzické osoby, podnikatelé, bytová družstva či společenství vlastníků jednotek, tak obce nebo neziskové
organizace.

PŘEHLED MOŽNOSTÍ PODPOR - ŽADATELÉ
Rodinné domy

Bytové domy
aProgram Panel 2013+ (Státní fond rozvoje bydlení) – vlastníci bytových domů, tj. bytová družstva, SVJ, fyzické a právnické osoby, města
a obce.
www.sfrb.cz

Panel 2013+

Program revitalizace bytového fondu

aNová zelená úsporám – vlastníci bytových domů na území hl. m.
Prahy, fyzické i právnické osoby.

aNová zelená úsporám (Státní fond životního prostředí)
vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, fyzické i právnické osoby.
www.novazelenausporam.cz

aOperační program Životní prostředí„Kotlíkové dotace“
vlastníci rodinných domů.
www.opzp.cz

www.novazelenausporam.cz

aIntegrovaný regionální operační program (IROP) – organizační
složky státu a jejich příspěvkové organizace, obce, kraje a jimi zřizo-

aProgram EFEKT (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
vlastníci rodinných domů.
www.mpo-efekt.cz

vané organizace, ostatní žadatelé.
www.dotaceEU.cz/IROP

další programy na straně 2

Veřejné budovy a podniky
aOperační program Podnikání a inovace pro konkurenceschop-

aOperační program Praha – pól růstu ČR – hl. m. Praha.

nost – malé, střední a velké podniky mimo území hl. m. Prahy.

www.PenizeProPrahu.cz

www.mpo.cz

aOperační program Životní prostředí – kraje, obce, města, městské

aProgram EFEKT (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
- obce, města, městské části a další subjekty veřejného sektoru.

části hl. m. Prahy, veřejné instituce a další.

www.mpo-efekt.cz

www.opzp.cz

Únorové téma Portálu o bydlení: Správa bytového domu
Spravovat bytový dům – jak, kde začít, čím začít? Množství otázek, jež nedají vlastníkům domu spát. Únorové téma je jakýmsi bedekrem, který
srozumitelným způsobem problematiku osvětlí.

A mnoho dalšího. Více informací na: www.portalobydleni.cz
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