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Úspory energieDotace

.

Cílem projektu „Zateplení městských a obecních budov„ je, aby obce, města, kraje a další 

veřejnoprávní subjekty efektivně hospodařily s energiemi. Podpora slouží ke snížení 

vysokých energetických nákladů na provoz škol, školek, obecních úřadů atd. Realizací 

záměru výrazně energetickou náročnost budovy a tím i provozních nákladů. snížíte 

• Veřejnoprávní subjekty tj. obce, města, kraje, o.p.s. atd.

Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla

v budovách za účelem zvýšení účinnosti

• zavádění a modernizace systémů měření a regulace

• modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie 

pro vlastní spotřebu vedoucí ke  zvýšení její účinnosti

• modernizace soustav osvětlení budov (LED)

• realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov 

(zateplení)

• využití odpadní energie 

• rekuperace a výměna vzduchu (zejména u MŠ a ZŠ)

• instalace OZE pro vlastní spotřebu (biomasa, solární systémy, 

tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

• 

• 

• 

• 

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)

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 max. ve výši 40% z výše způsobilých výdajů 

projektu• 

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

veřejné budovy

• přípravné práce (projektové dokumentace, rozpočty energetický 

posudek/audit atd.)

• vlastní investice (stavba, vybavení)

• 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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