Zpravodaj ECČB únor 2020
WEBUILD Energiesparmesse Wels

Program Zateplování pro bytové domy

Od středy 4. března může odborná a od pátku 6.
března i široká veřejnost navštívit jeden z největších
stavebních veletrhů v Evropě – Veletrh úspor energie
(Webuild Energiesparmesse) v hornorakouském
Welsu. Kromě stavebnictví jsou hlavními tématy
veletrhu, který se rozkládá na ploše 64.450 m2,
vytápění, technická zařízení budov a sanita.

Od 2. března 2020 mohou bytové domy s výjimkou
Prahy získat bezúročnou půjčku z nového programu
s příznačným názvem „Zateplování“.
Jelikož je hlavním cílem programu úspora energie,
bude možné finanční prostředky využít nejen na
zateplení obálky budovy a výměnu oken, ale např. i
na výměnu hlavního zdroje tepla, pořízení
fotovoltaiky a fototermiky apod.

Branami veletrhu, který se v letošním roce bude
konat již po 36., každoročně projde bezmála sto tisíc
návštěvníků, jimž je zde k dispozici kolem 800
vystavovatelů.
V první fázi projektu, který poběží až do roku 2023, je
pro žadatele vyčleněno z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) 600 milionů korun.
Maximální výše úvěru je 90 milionů korun, maximální
délka splatnosti je 20 let a podmínkou pro jeho
získání je úspora energie min. 20 % oproti stavu před
rekonstrukcí.
Úvěr je možné čerpat v kombinaci s dotací z téhož
operačního programu, kterou poskytuje Ministerstvo
pro místní rozvoj.
Veletrh je možné navštívit až do neděle 8. března,
více informací na www.energiesparmesse.at.

Kontrola kotlů na pevná paliva

Foto: Během veletrhu bude ve Welsu v provozu
největší nabíjecí stanice pro elektromobily v Horním
Rakousku.

Každý provozovatel kotle na pevná paliva má
zákonnou povinnost nechat každé tři roky
zkontrolovat jeho technický stav. Kontroly kotlů
mohou podle zákona o ochraně ovzduší provádět
pouze fyzické osoby proškolené výrobcem daného
kotle, který jim udělil oprávnění k jeho instalaci,
provozu a údržbě. Zákon tyto osoby označuje jako
odborně způsobilé osoby (OZO). V lednu 2020 byla
na adrese https://ipo.mzp.cz/ spuštěna on-line
databáze OZO, ve které je možné vyhledat OZO s co
nejmenší dojezdovou vzdáleností a tím ovlivnit i
cenu, kterou za kontrolu ve výsledku zaplatíme.
Maximální částka, která může být za provedení
kontroly
účtována,
je
stanovena
vyhláškou
Ministerstva životního prostředí a činí u kotlů a
topidel bez regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů s
regulační jednotkou 1 848 Kč bez DPH.

