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MŽP: Nová zelená úsporám pro bytové domy (BD) 

na celém území ČR 
 

 

Příjem žádostí o dotaci: 12. 10. 2021 – 30. 6. 2025 (nebo do vyčerpání alokace) 

 

Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu 

obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů 

s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu 

klimatu. 

 

Bytový dům = stavba pro bydlení se 4 a více bytovými jednotkami a ve které více než ½ podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. 
 

Žadatelé: 

- vlastníci stávajících BD, stavebníci nových BD 

- SVJ stávajících BD 

- pověření vlastníci bytových jednotek 

- nabyvatelé bytových jednotek v nových BD 

- osoby, kterým svědčí právo stavby nového BD 

 

Výše podpory: maximální výše je dána typem aktivity a jejím rozsahem.  

Max. míra podpory je 50 % z celkových přímých realizačních výdajů. 

Minimální výše podpory musí být 50.000 Kč 

 

Oblasti podpory: (viz níže tabulka) 

A = zateplení 

B = novostavby 

C = zdroje energie 

D = adaptační a mitigační opatření 

E = projektová příprava 

 

Obecné podmínky: 

- jsou podporována opaření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. 1. 2021 

- žadatel musí mít právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu, a toto právo nesmí být omezeno 

- realizace musí být provedena dodavatelsky na základě výběrového řízení 

- 1 žádost může obsahovat kombinaci opatření z více oblastí podpor  

 

 

 

Mob.: 724 994 559                        Ing. Petra Součková  

E-mail: petra.souckova@dotacnikancelar.eu                         dotační poradce  
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Přehled oblastí podpory: 
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