Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
oznamuje
změnu v 78. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III
Změny od 9. 7. 2020
Položka
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a
státního rozpočtu

Popis změny

Zdůvodnění změny

Navýšení celkové částky dotace
z Evropského fondu pro regionální Z důvodu velkého zájmu ze strany
rozvoj o 1 000 000 000 Kč na
žadatelů.
5 500 000 000 Kč.

Identifikace výzvy

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů

Investiční priorita

IP 4c: Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů
hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných
zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných
budovách, a v oblasti bydlení

Specifický cíl

SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Druh výzvy

Průběžná

Typ výzvy

Komplementární s Operačním programem Životní prostředí,
prioritní osa 5: Energetické úspory; s Operačním programem
Praha pól růstu, prioritní osa 2; s Operačním programem
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Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3:
Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových
technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin;
s Programem rozvoje venkova, priorita 5B: Efektivnější
využívání energie v zemědělství a při zpracování potravin
Model hodnocení

Jednokolový

Termíny

Datum a čas vyhlášení výzvy

12. 1. 2018, 15:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

2. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

2. 2. 2018, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

29. 11. 2020, 14:00
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace
projektu může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014 i v případě,
že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum zahájení realizace
projektu

Pro podporu dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014:
Realizaci činností, uvedených v příloze č. 4 Specifických
pravidel pro žadatele a příjemce ve sloupci „Činnosti, které
není možné zahájit před podáním písemné žádosti
o podporu,“ není možné zahájit před podáním žádosti
o podporu.
Do 30. 9. 2021

Datum ukončení realizace
projektu

Do 30. 6. 2023 pro žádosti o podporu podané po 20. 5. 2019
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Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti
o podporu.

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního
rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj: 5 500 000 000 Kč

Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při
splnění následujících kritérií:
₋
₋

dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,
dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B
nebo lepší,
₋ splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle
písm. a) nebo b), odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov
je podpora:
 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
o státní rozpočet: 60 %
Míra spolufinancování
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního
rozpočtu



obce, kraje a jimi zřizované organizace
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
o státní rozpočet: 2 %



ostatní žadatelé
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
o státní rozpočet: 0 %

Pro ostatní typy projektů:


organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
o státní rozpočet: 70 %



obce, kraje a jimi zřizované organizace
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
o státní rozpočet: 1,5 %



ostatní žadatelé
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
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o

státní rozpočet: 0 %

Konkrétní podmínky pro poskytnutí podpory jsou uvedeny
v kap. 2.4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč
V případě výběru režimu podpory podle Nařízení Komise (EU)
č. 1407/2013 nesmí podpora v CZK v součtu za poslední tři
účetní období přesáhnout ekvivalent 200 000 EUR dle kurzu
ECB platném v den vzniku právního nároku na podporu.
Podpořeni budou žadatelé o podporu v souladu s Nařízením
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
nebo

Podmínky veřejné podpory

budou podpořeni žadatelé o podporu v souladu s Nařízením
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis.
Společenstva vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající
bez IČ
Lze podpořit žádosti o podporu společenstev vlastníků
jednotek a fyzických osob podnikajících bez IČ nezakládající
veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 SFEU.
Dotace – ex-post financování

Forma podpory

Převod finančních prostředků – ex post financování pro
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Zacílení podpory

Typ podporovaných operací

Energeticky úsporná opatření v bytových domech

Území realizace

Území ČR mimo území hl. m. Prahy

Oprávnění žadatelé



Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob
nepodnikajících,



Společenství vlastníků jednotek,



Bytová družstva jako správci bytových domů podle
zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva
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k jednotkám a skupinovým rodinným domům
bytových družstev a změně některých zákonů.

Cílová skupina

Obyvatelé bytových domů, majitelé bytových domů,
obyvatelé obcí a měst

Věcné zaměření






Podporované aktivity



Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních
konstrukcí budovy
Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací
odpadního vzduchu
Výměna zdroje tepla pro vytápění
Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických
systémů
Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a
elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní
plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov,
ve kterých jsou umístěny

3 24 01 Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou
energie
3 24 02 Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez
zlepšení klasifikace spotřeby energie
Indikátory

3 60 10 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů
3 24 03 Počet domácností, u kterých došlo ke změně zdroje
energie
3 23 00 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených
subjektů

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

1.
2.
3.
4.

Plná moc
Zadávací a výběrová řízení
Podklady pro hodnocení
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je
předmětem projektu
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5. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení
6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby
7. Položkový rozpočet stavby
8. Energetické hodnocení
9. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Viz kapitola 10 v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce
a kapitola 2.5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
Pro činnosti, které je možné zahájit před podáním žádosti
o podporu, viz tabulka v příloze č. 4 Specifických pravidel pro
žadatele a příjemce (přípravné práce):
1. 1. 2014 – 30. 6. 2023

Pro činnosti, které není možné zahájit před podáním žádosti
o podporu, viz tabulka v příloze č. 4 Specifických pravidel pro
žadatele a příjemce:
Časová způsobilost
od data podání do 30. 9.2021
od data podání po 20. 5. 2019 do 30. 6. 2023

Pro projekty, na které se vztahuje režim de minimis:
1. 1. 2014 – 30. 6. 2023
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Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné.

Další detaily výzvy
ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. Podmínky pro
případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných
pravidel.
Provádění změn výzvy
O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a veřejnost informováni
prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na
webových stránkách https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Příjmy projektu

Forma a způsob podání žádosti o
podporu

Případné úspory provozních výdajů neovlivní výši poskytnuté
podpory (z důvodu snížené maximální míry podpory ve
výzvě).
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese
https://mseu.mssf.cz

Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla

www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Kontakty pro poskytování
informací

Centrum pro regionální rozvoj České republiky –
viz kapitola 3 Specifických pravidel; kontakty na krajské
pobočky jsou zveřejněny na adrese
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/
nebo
www.irop.mmr.cz/cs/Kontakty
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