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Prioritní osa 5 – Energetické úspory
 Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (FS)
 Specifický cíl 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu
nových veřejných budov (ERDF)
 Specifický cíl 5.3 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (ERDF)
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Specifický cíl 5.1
 Podporované projekty
 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov,
včetně projektů realizovaných metodou EPC
 Samostatná opatření výměny zdroje s výkonem nižším než 5 MW

 Výše podpory - 35, 40, 50, 60, 70% způsobilých výdajů
 Oprávnění žadatelé - veškeré veřejné instituce
 Nepodporujeme - opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a

nástavbách, bytových a rodinných domech, výměna zdroje na vytápění,
kterou by došlo k úplnému odpojení od SZTE, výměny kotlů na zemní plyn
za kotle na biomasu
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Specifický cíl 5.2
 Podporované projekty
 výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu,
kdy po realizaci musí budova plnit určité parametry

 Výše podpory - 35% způsobilých výdajů, max. 50 mil. Kč
 Oprávnění žadatelé - veškeré veřejné instituce, mimo Prahu

 Nepodporujeme – výstavbu bytových a rodinných domů
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Specifický cíl 5.3
 Podporované projekty
 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov,
včetně projektů realizovaných metodou EPC
 Samostatná opatření výměny zdroje s výkonem nižším než 5 MW

 Výše podpory - 35, 40, 50, 60, 70% způsobilých výdajů
 Oprávnění žadatelé – OSS, VVI, SPO mimo Prahu
 Nepodporujeme - opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a

nástavbách, bytových a rodinných domech, výměna zdroje na vytápění,
kterou by došlo k úplnému odpojení od SZTE, výměny kotlů na zemní plyn
za kotle na biomasu
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Novinky v SC 5.1
 Nové oblasti podpory
 Modernizace vnitřního osvětlení
 Opatření zlepšující prostorovou akustiku
 Opatření zabraňující letnímu přehřívání

 Zvýšení limitů způsobilých výdajů
 Např. u obvodových stěn z 2 900 na 3 335 Kč/m2

 Zvýšení procenta podpory u vybraných projektů
 Náhrada zdroje na fosilní paliva za obnovitelný zdroj energie FV a
solární systém – 60%
 Bonus 5% pro žadatele, kteří zároveň s realizací energeticky úsporné
renovace veřejné budovy instalují obnovitelné zdroje energie, které
pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci
opatření.

 Možnost podat FV samostatně
 Již není omezen výkon na 30 kW
6

Zvýhodnění v SC 5.2
 Umožňujeme kombinaci (kumulaci) podpory s národními programy
MŠMT:
- „133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky
obcí“ pro zajištění dalších prostředků pro realizaci projektů,
- „133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky“.

 Součet obou podpor maximálně 100 % CZV
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Aktuální výzvy
 61. výzva
 SC 5.2
 Termín 3. 4. 2017 až 31. 10. 2019
 Alokace 0,5 mld.

 121. výzva
 SC 5.1
 Termín 2. 5. 2019 až 3. 2. 2020
 Alokace 2,5 mld.

 135. výzva
 SC 5.3
 Termín 2. 5. 2019 až 3. 2. 2020
 Alokace 2 mld.

 Připravovaná výzva na SC 1
8

Zkušenosti s programem
Energetické posouzení dle zveřejněného vzoru
Studie stavebně technologického záměru nebo Projektová
dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů)
případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového
rozpočtu (možnost i agregovaného např. u dodávek).
Kombinace různých opatření (zateplení – VZT, VZT FV)
Biologický posudek
Památkové budovy
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Konzultační kontakty:
Bohdan Polak
Odbor ochrany ovzduší a OZE SFŽP ČR
Tel.: 725 789 605
E-mail: bohdan.polak@sfzp.cz
Ondřej Vrbický
Odbor ochrany ovzduší a OZE SFŽP ČR
Tel.: 724 305 557
E-mail: ondrej.vrbicky@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

