
Uvažujete o vytápění, ohřevu teplé vody nebo výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů? Anebo o zateplení 
či výstavbě veřejné budovy v pasivním standardu? Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech 2014–2020 pro 
tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 549 milionů eur z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Cílem podpory je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny a snížit energetickou 
náročnost v oblasti veřejných budov.

PODPOROVANÉ OBLASTI

Každá prioritní osa je členěna na oblasti podpory, tzv. speci-
fi cké cíle, které vymezují určité typy podporovaných projek-
tů. Pro prioritní osu 5 jsou stanoveny tyto cíle:
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov 

a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu 

nových veřejných budov
5.3 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití ob-

novitelných zdrojů energie v budovách ústředních 
vládních institucí

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

O dotaci mohou požádat obce a města, kraje, příspěvkové 
organizace, školská zařízení, neziskové organizace, dobro-
volné svazky obcí a státní organizace. Úplný výčet subjektů, 
podmínky pro podání žádosti o dotaci a podrobnější in-
formace si prostudujte v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
podpory v Operačním programu Životní prostředí pro 
období 2014–2020 (dále jen „Pravidla pro žadatele a pří-
jemce podpory“).

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACI

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy 
vyhlášené pro daný specifi cký cíl. Harmonogram výzev je 
k dispozici na www.opzp.cz v sekci Nabídka dotací.

VÝŠE PODPORY

Podpora je poskytována formou nevratné dotace nebo zvý-
hodněného úvěru, popřípadě jejich kombinace.

Výše poskytované dotace je odstupňována dle dosaže-
ných technických parametrů od 35 % do 55 % celkových 
způsobilých výdajů. 

V případě instalace systémů nuceného větrání s rekupe-
rací odpadního tepla a solárního fotovoltaického systému 
činí výše podpory 70 % celkových způsobilých výdajů. 

JAK POSTUPOVAT

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete 
v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory, která jsou 
k dispozici na webových stránkách www.opzp.cz.

PRIORITNÍ OSA 5 

Dotace z OPŽP 
na energetické úspory

dotazy@sfzp.cz

ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ZDARMA

800 260 500
Zelená bezplatná informační linka je v provozu 

v pondělí až pátek od 7.30 do 16.00 hodin.



Způsobilé výdaje – přesnou defi nici naleznete v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce podpory v kapitole B – Obecná pravidla, 

a to včetně vymezení specifi ckých způsobilých a nezpůsobilých 

výdajů pro jednotlivé prioritní osy.

SLOVNÍČEK POJMŮ

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

Energeticky úsporné renovace, výměna a instalace 
zdrojů
• Zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase 

oken, dveří a dalších otvorových výplní.
• Výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 

5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou ener-
gii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kon-
denzační kotel nebo zdroj s  kombinovanou výrobou 
elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.

• Instalace solárních termických či fotovoltaických systémů.
• Instalace systémů nuceného větrání s  rekuperací od-

padního tepla.

Výstavba nových veřejných budov v pasivním standardu
• Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním 

energetickém standardu.

Kompletní přehled podporovaných aktivit 
včetně jejich podmínek naleznete

 v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory.
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