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aktuální informace
Přijímání žádostí pro podoblast 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
proběhne pro rok 2011 pouze od 16.května do 19.srpna 2011.

Je tedy nejvyšší čas pro kroky vedoucí k získání dotace na solární systém
a ekologický zdroj vytápění.
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V této fázi je nutné pouze schválit smlouvu na energetický audit budovy. Veškerou ostatní
projekční činnosti zajistíme z vlastních zdrojů až do schválení dotace.
Náklady na energetický audit se pohybují od 20.000 Kč do 40.000 Kč podle individuální náročnosti.
Podrobněji viz. OPZPfinancování.pdf

Po řádném vyplnění žádosti a jejím včasném odevzdáním dojde k posouzení žádosti. Po schválení
projektu je možné vypsat výběrové řízení na samotnou realizaci projektu.
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Podoblast 3.1.1
Co podoblast 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE vůbec nabízí ?
Možnost pro veřejný sektor

získat dotaci na solární systém nebo ekologický zdroj vytápění v kombinaci se zateplením budovy.
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Celkový investiční záměr musí vždy přesahovat částku 300 000 Kč.
Standartní instalace se pohybuje od 800 000 Kč.

Výše podpory z evropských fondů je max. 85% z celkových nákladů. V průměru 70 % z celkových
nákladů.
Při takové dotaci je návratnost celé instalace přibližně 5 let.
Při životnosti 25 let tak soustava více než 20 let vyrábí téměř zdarma tepelnou energii a umožňuje
majiteli objektu výrazné úspory nákladů na energie.

Soustavu je možné instalovat pouze na objekty ve vlastnictví příjemce dotace a na objekty občanské
vybavenosti.
Ideální objekty jsou tedy domy s pečovatelskou službou, školy, školky, bazény, nemocnice atd.
V aktuální výzvě je k dispozici 1 miliard Kč.
Mezi uznatelné náklady je zařazena i otopná soutava.
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