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Dotační tituly SFŽP pro bytové domy - podmínky pro rok 2009
bytové i panelové domy - o podporu žádá vlastník nebo všichni vlastníci

C.1. Zdroj na biomasu
C.3. Instalace solárn  ě termických kolektorů

Pro oba programy platí:
• lze žádat zpětně – po uvedení do provozu (po 1. 4. 2009 ), při požádání do 12 měsíců
• lze žádat i před zahájením realizace - po přidělení dotace je nutné realizaci dokončit do 6 měsíců
• podpora se týká pouze výrobků zapsaných v seznamu na stránkách www.zelenausporam.cz
• podporu lze získat pouze v případě, že dodavatel je zapsán v seznamu na www.zelenausporam.cz
• závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 15 let
• nutnost doložit odborný výpočet uznávanou autoritou

C.1. Zdroj na biomasu
V této oblasti se podporuje náhrada zdroj  ů na tuhá a kapalná fosilní paliva (lokální topeniště, 
domovní kotelny) a elektrického vytápění za nové účinné zdroje na biomasu s nízkými emisemi lokálních 
polutantů do ovzduší.

Novostavby:
• podpora se vztahuje i na oblasti, kde je plynofikace, či jiný centrální zdroj tepla.
• měrná roční potřeba tepla na vytápění je menší než 50 kWh/m2

• nepodporuje se instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží menší
než 50 litrů na jeden kilowatt jmenovitého tepelného příkonu kotle nebo bez ní.

C.3. Instalace solárn  ě termických kolektorů
Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku energie, a to:
• 350 kWh/m2 kolektorové absorpční plochy
• celkem 1000 kWh na bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domě
U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty předpokládaného zisku za instalaci 
zvyšují 1,3krát.

Max. limit dotace:
C.1. Zdroje na biomasu 50% max. 25 000,-Kč /b. j.
C.3.1. Solární systémy na ohřev teplé vody 50% max. 25 000,-Kč /b. j.
C.3.2. Solární systémy na přitápění a  ohřev teplé vody 50% max. 35 000,-Kč /b. j.
Kombinace C.1. a C.3.2. u novostavby jsou zvýhodněny bonusem ve výši 50 000,-Kč /BD
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