DOTACE PRO
BYTOVÉ DOMY
Fotovoltaický systém
dotace až 500 000 Kč

Ohřev teplé vody

Kotelna

dotace až miliony Kč

dotace až miliony Kč

Projekční řízení
dotace až 70 000 Kč

ZAJISTÍME KOMPLETNÍ REALIZACI I VYŘÍZENÍ DOTACE
VOLEJTE DOTAČNÍHO SPECIALISTU
604 634 363
Více informací k výši dotace pro jednotlivé účely najdete na zadní straně.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
PRO BYTOVÉ DOMY
KDO MŮŽE ŽÁDAT:
Vlastníci stávajících bytových domů
Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu (i bytová družstva)
Pověřený vlastník jednotky

OD KDY ŽÁDAT: Od 12.10.2021 do vyčerpání.
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.
VÝŠE DOTACE: Maximálně 50 % způsobilých výdajů.

Fotovoltaické systémy

?

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém
domě. Výše dotace bude stanovovena následově:
Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000 Kč
Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
Za připojenou bytovou jednotku k fotovoltaickému systému – 5 000 Kč; celkově až 500 000 Kč

Příprava teplé vody, solární ohřev
Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Výše dotace
může dosáhnout až miliony korun.

Kotle, kamna a tepelná čerpadla
Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla,
za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až miliony korun.

Projekční činnost
Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy až 70 000 Kč.

Bonus za kombinaci více opatření
Při kombinaci více opatření můžete také získat dotační bonus. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší částka. Dotační bonus činí více
než 150 000 Kč.
Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj).
Dále je možné získat dotaci na zateplení, stínící techniku, hospodaření s dešťovou vodou, větrání s rekuperací, nabíjecí stanice
pro elektroauta, výsadbu stromů v okolí domu atd.

Nepromarněte možnost dotací
na rekonstrukci Vašeho objektu
Volejte pro konzultaci zdarma.
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