Maximální výše podpory v oblasti podpory A:












Oblast podpory A je určena pouze pro bytové domy na území hl. m. Prahy. Důvodem je překryv s
Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), ze kterého je poskytována podpora
mimo území hlavního města.
Definice bytového domu musí byt pro poskytnutí podpory v oblastech podpory A naplněna jak
pro budovu před realizaci podporovaných opatřeni (tj. ve výchozím stavu), tak pro budovu v
navrhovaném stavu po dokončení realizace podporovaných opatření.
Podány mohou byt pouze žádosti, u nichž činí vypočítaná podpora na navrhovaná opatřeni
nejméně 50 000 Kč.
Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povoleni (resp. ohlášení
stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu
úřadu před 1. 7. 2007.
V případě, že ke dni evidence je původní hlavní zdroj tepla pro vytápění budovy na tuha fosilní
paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třidu, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za
zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje, nebo provést
napojeni na systém centrálního zásobování teplem.
Rozhodne datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence
žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.
Po dokončení realizace podporovaných opatřeni je žadatel povinen prokázat technické
vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a
technologii se technické vlastnosti dokládat nemusí.
Žadatel o podporu je povinen zajistit odborný technicky dozor nad prováděním stavby.
Realizaci podporovaných opatřeni musí provést dodavatele s příslušnými oprávněními a
odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.
Při doložení ukončení realizace podporovaného opatření musí žadatel doložit protokol o
provedení úprav nastavení regulačních prvků, popř. teplotních a dalších parametrů otopné
soustavy a soustavy ohřevu teple vody, pokud byly projektem předepsány.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce

A.0 a A.1 (Kč/m2)

A.2 (Kč/m2)

Obvodová stěna

430

510

Střešní konstrukce

380

450

Výplně otvorů

1250

1500

Podlaha na terénu

500

600

Ostatní konstrukce, stropy

200

240

