
Zrenovujte si svůj bytový dům

Dotace na zateplení bytového domu mimo Prahu můžete získat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
Podporuje se jak celková renovace budovy, tak dílčí opatření. Podporována je také samostatná výměna zdroje a instalace 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Památkově chráněné objekty mají odpovídající snížené požadavky na ener-
ge�ckou náročnost měněných prvků.

Kdo má nárok na dotaci?
Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě, 
ostatní vlastníci bytových domů, kromě fyzických 
osob nepodnikajících.

Jaké ak�vity jsou podporované?
zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí 
tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, 
podlahy, střechy, výměna oken a dveří)
instalace prvků s�nění (pouze exteriérové prvky)
instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

dotaci ve výši 40% uznatelných nákladů získáte konstrukcí, 
která přinese 40% úsporu energií a dům bude patřit do kate-
gorie B
dotaci ve výši 30% uznatelných nákladů získáte konstrukcí, 
která přinese 30% úsporu energie a dům bude patřit do kate-
gorie C
dotaci ve výši 20% uznatelných nákladů získáte konstrukcí, jejíž 
úspory přinesou 20% úsporu energie, jsou zde ale přísnější 
parametry na zateplení rekonstrukcí. 

Kategorie podpory:

Dotace na zateplení bytového domu v Praze je možno z dotačního 
programu Nová zelená úsporám. 

Výzva je průběžná. Žádost se vyřizuje ve vašem regionálním centru rozvoje.



  

rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech 
mimo veřejnou podporu;

zmírnění definice bytového domu. Nadále ale pla�, že 
dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán 
v katastru nemovitos� jako bytový dům nebo objekt 
k bydlení;

společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podni-
kající mohou nově za určitých okolnos� (bytový dům 
nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat 
i mimo režim veřejné podpory a de minimis; 

 

Zde je výčet změn, které zjednodušují 
podání žádos� o podporu a následnou 
administraci projektu. 

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie 
a využi� obnovitelných zdrojů energie – Program EFEKT. V textu mohly být použity veřejně 
dostupné informační zdroje. 

nižší počet indikátorů povinných k výběru a k naplnění – 
některé indikátory budou sledovány a vyhodnocovány 
pouze interně, což nově znamená, že jejich nesplnění 
nebude pos�hováno;

jednoduchý krycí list jako součást podkladů pro hodno-

cení – úkolem krycího listu je snadno získat údaje 
pro vyhodnocení indikátorů a zároveň žadateli 
významně pomoci s výčtem indikátorů, které jsou povin-

né k výběru;

oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako 
správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, 
jak tomu bylo v předchozí výzvě;


