Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných
domů:







Maximální výše podpory může dosáhnout 50% z řádně doložených způsobilých výdajů, je
omezená částkou vztaženou na m2 typu konstrukce a její výše je dále určená dosaženými
energetickými parametry budovy po realizaci úsporných opatření – A.0, A.1, A.2, A.3.
Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách,
které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.
V případě, že je ke dni evidence žádosti původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy
určen na spalování tuhých fosilních paliv a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je
žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za zdroj vyhovující aktuálně platným
požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování
teplem.
V případě realizace částečných opatření (A0) je nutné prokázat dosažení úspory energie pro
rodinný dům ve výši 20%. Domy, které mají orgánem památkové péče omezen rozsah
prováděných opatření, mají nyní možnost získat podporu již při dosažení úspory energie ve
výši 10 %.

Maximální výše podpory v oblasti podpory A:


Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch
zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory
A.0 až A.3.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce

A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2)

A.3 (Kč/m2)

Obvodová stěna

500

600

800

Střecha

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlaha terénu

700

900

1 200

Ostatní konstrukce, stropy

330

400

550

Pozn.: Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění
podporovaných opatření, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření
zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3.
Pozn.: Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji
platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.
Podoblast A.4 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění stavebního dozoru



Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti
A.0, A.1, A.2 nebo A.3.



Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1,
A.2 nebo A.3.

