ÚSPORA ENERGIÍ
V BYTOVÝCH
DOMECH DÍKY IROP
Co všechno lze z IROP podpořit:
1. Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí
2. Instalaci systému nuceného větrání se zpětným

5.

5.

bytového domu (zateplení, výměna oken a dveří);

4.

získáváním tepla (rekuperace);

3.

3. Instalaci solárních fotovoltaických soustav;
4. Opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů (chráníme
s Vámi přírodu);

2.

5. Instalaci solárních termických kolektorů včetně instalace
akumulační nádrže;

6. Výměnu zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody;
7. Pořízení a instalaci světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++
do společných prostor bytového domu a čidla pohybu;

1.

8. Připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií
a výměnu předávací stanice;

9. Zpracování projektové dokumentace, vč. dokumentace

skutečného
provedení
stavby, dokumentace pro provádění stavby,
nka na výroční
konferenci
IROP
zaměření stávajícího stavu budovy, technický dozor investora,
autorský dozor, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

ínosy inteligentních dopravních
Také projekty zahájené od 1. ledna 2014;
témů 10.
financovaných
z ESIF“

9.

11. Projekty realizované po celém území ČR kromě hl. m. Prahy.

7.

gán Integrovaného regionálního operačního
u (IROP) zve na výroční konferenci, která se bude
. října 2018 v Ostravě.

nání:

Kdo může žádat o podporu:
6. 8.

bytových
domů;
U Ostrava, 17. Vlastníci
listopadu
15/2172,
708 00
a-Poruba, NováSpolečenství
Aula – místnost
NA jednotek;
2
vlastníků

konání:

Bytová družstva jako správci bytových domů
podle zákona č. 311/2013 Sb.

a 2018

K získání podpory z IROP potřebujete:
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB);

t je nezbytné se zaregistrovat
nictvím webového formuláře
ří 2018, 16:00 hod.

Projektovou dokumentaci zpracovanou podle zákona
č. 183/2006 Sb., tj. autorizovaným projektantem;
Mít zřízený elektronický podpis;
Podat žádost elektronicky v IS MS2014+
na stránkách mseu.mssf.cz.

STRACE ZDE

Potřebné informace naleznete na webu IROP www.irop.mmr.cz,
pod výzvou č. 78 Energetické úspory v bytových domech III

erenci je bezplatná. Počet účastníku je omezen. Registrujte se proto v případě
u co nejdříve.

ence je přiblížit odborné veřejnosti a zástupcům samosprávy vybrané aktuální trendy v oblasti
h dopravních systémů nejen ve městech a předat zkušenosti z realizace konkrétních projektů dopravní
udržitelné dopravy podpořených nejen z IROP.

S dotazy se obracejte taktéž na příslušné krajské
pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR
– kontakty k dispozici na webu Centra: www.crr.cz.

Výzva k předkládání projektů bude ukončena 29. 11. 2019 ve 14 hodin.

www.irop.mmr.cz
www.irop.mmr.cz

