
Specifický cíl 2.5 IROP

Snížení energetické
náročnosti
v sektoru bydlení
Celková výše finančních prostředků ve specifickém cíli 2.5 IROP: téměř 17 miliard Kč.

Forma podpory: dotace; ve výzvě vyhlášené v roce 2017 je počítáno s poskytováním podpory také formou 

finančního nástroje.

Příjemci podpory: společenství vlastníků jednotek a vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob

nepodnikajících.

Územní zaměření podpory: území celé České republiky s výjimkou území hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy 

je podpora energeticky úsporných opatření pro bytové domy poskytována v programu Nová zelená úsporám).

Konzultační servis: konzultace v jednotlivých krajích jsou možné v krajských pobočkách Centra pro regionální 

rozvoj České republiky - www.crr.cz.

Vyhlášené výzvy 

• 16. výzva „Energetické úspory v bytových domech“ (vyhlášena 7. 12. 2015, příjem žádostí ukončen 25. 7. 2016)

• 37. výzva „Energetické úspory v bytových domech II“ (vyhlášena 1. 7. 2016, ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2017)

• v prosinci 2017 plánováno vyhlášení nové výzvy

• předpokládáme vyhlašování výzev s obdobnými podmínkami až do vyčerpání celkové alokace specifického cíle

Na co je možné žádat o podporu?
• Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, 

stropů, podlah, střech, výměna oken a dveří)

• Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu

• Výměna původního zdroje tepla pro vytápění nebo pro přípravu teplé užitkové vody využívajícího pevná nebo 

kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu

• 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

Podklady potřebné pro podání žádosti
• projektová dokumentace

• průkaz energetické náročnosti budov (pro stav před realizací opatření a pro stav po realizaci opatření)

• podklady pro hodnocení

• další podklady stanovené v konkrétní výzvě
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