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SPECIALISTÉ NA DOTACE Z EU

Přejeme Vám mnoho úspěchů
pří žádostech o dotaci

Úspory energieDotace

.

Výzva nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy 

na území ČR mimo hl. m. Prahy.  Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém 

více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu 

určena.

• Organizační složky státu a jejich příspěvkové 

organizace

Obce, kraje a jimi zřizované organizace

Ostatní žadatelé např. vlastníci bytových domů a 

společenství vlastníků jednotek

• 

• 

• 

• 

Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce 

budovy

Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního 

vzduchu

Výměna zdroje tepla pro vytápění

Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody

Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů

Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 

využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně 

energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• další aktivity přispívající k energetickým úsporám, jejich

 kombinace zvyšující efektivnost úspor •

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)

Mgr. Richard Andrle, MBA, ředitel společnosti

Tel.: +420 608 883 407, e-mail: andrle@dotace.org

Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. 

Naše filozofie se neopírá o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

• Dotace min. 300.000,-Kč maximálně 90.000.000,-Kč 

Organizační složky státu a jejich příspěvkové

organizace 100% dotace*

Obce, kraje a jimi zřizované organizace 34,2% dotace*

Ostatní žadatelé 32,3% dotace*

*dotace může být nižší, pokud nebudou splněny podmínky dosažené energetické koncepce (viz 

     vlastní výzva)

• 

• 

• 

• 

• 

Kolik lze získat na jeden projekt? (forma a výše podpory)

bytové domy

• přípravné práce (projektové dokumentace, rozpočty energetický 

posudek/audit atd.)

vlastní investice (rekonstrukce)

stavební dozor ,,TDI/AD“

práce v rámci žádosti o dotace a administrace procesů (např.

výběrové řízení na dodavatele)

• 

• 

• 

• 

• 

Které výdaje je možné uplatňovat? (uznatelné náklady)

Výhody spolupráce:
• přebereme veškerou odpovědnost (jsme pojištěni na 20 mil. Kč)
• konzultace jsou průběžné, což zaručuje průběžné vyhodnocování stavu 

a informovanost
• ke každému přistupujeme individuálně ,,profesionálně“
• naše odměna je závislá na schválení dotace – odměnu si nárokujeme 

½ po Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ½ po čerpání dotace
• zajišťujeme 100% servis od přípravy dotace, výběrové řízení až po 

čerpání dotace
• reference naleznete na www.dotace.org/reference 

• 

• 

• 
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