Změny a novinky ve 2. výzvě pro bytové domy programu NZÚ
Obecně
Nově je výzva rozdělena na dvě oblasti podpory. A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
a C – Efektivní využití zdrojů energie.
2. výzva je kontinuální.
Je zavedena funkce zásobníku.
Způsobilost výdajů zůstává omezena datem 1. 1. 2015, nově je také omezena dobou 24 měsíců před evidencí žádosti.
V obou oblastech podpory je nově samostatně podporována projektová příprava a odborný technický dozor. Oblasti
podpory A.3 a C.5.

Oblast podpory A
Dříve bylo podmínkou, že objekt musí mít stavební povolení vydané před 1. 7. 2007, nově stačí, aby bylo před 1. 7. 2007
o stavební povolení požádáno.
Nově lze technických podmínek dosáhnout dvojím způsobem: snížením neobnovitelné primární energie, nebo snížením
celkové dodané energie.
Jsou definovány nové podmínky pro památkově chráněné objekty, které vycházejí z podmínek pro standardní zástavbu
(snížené požadavky na sledované technické parametry).
Nově jsou bonifikovány realizace s použitím výrobků s environmentálním prohlášením typu III.
Byla navýšena jednotková výše podpory pro jednotlivé typy konstrukcí stanovující maximální výši vypočítané podpory.
Ceny nyní odpovídají 25 % u podoblasti podpory A.0 a A.1 a 30 % u podoblasti podpory A.2 z předpokládané ceny stavebních prací. Podpora se tedy oproti 1. výzvě zvýšila o 5 %.
Byla navýšena celková výše podpory na jednu žádost z 20 % řádně doložených způsobilých výdajů v 1. výzvě na max. 30 %
řádně doložených způsobilých výdajů v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C.

Oblast podpory C
Nově lze žádat samostatně v oblasti podpory C.
Nově nejsou specifikovány podrobné technické podmínky jednotlivých výrobků, ale podporované výrobky a technologie
musí splňovat požadavky na ekodesign.
Jsou rozšířena podporovaná opatření. Nově lze žádat na:
a. napojení na CZT,
b. instalaci plynového tepelného čerpadla,
c. instalaci kombinované výroby tepla a elektřiny,
d. instalaci fotovoltaických panelů.
U některých opatření (solární termické panely, systémy nuceného větrání s rekuperací tepla) byla snížena podpora na
bytovou jednotku.
Byla navýšena maximální možná míra podpory na 25 % způsobilých výdajů (samostatná realizace), respektive 30 %
způsobilých výdajů (kombinace s oblastí A).

1/3

