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Příloha č. I/1
Článek 1:
Základní definice
Pro potřeby Programu se definuje:
a) stavba pro bydlení je ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, bytový a rodinný dům, který je svým
stavebním uspořádáním určen pro trvalé bydlení,
b) byt je místnost nebo soubor místností, které svým stavebním uspořádáním a
vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny,
c) rodinný dům (dále také „RD“) je stavba pro bydlení, ve které více než polovina
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu
určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno
podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené
pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel
trvalé bydliště,
d) památkově chráněná budova je budova ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, §7, odst. 5, písm. b),
e) doba udržitelnosti je doba, po kterou musí příjemce podpory zachovat účel užívání
předmětu podpory a dodržet podmínky Programu. Její délka je stanovena na 10 let ode
dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory,
f) podporované opatření je opatření nebo soubor opatření, na něž je poskytována
podpora dle této směrnice a jejích Příloh,
g) oblast podpory je základní část Programu zahrnující soubor podporovaných opatření
shodného typu. V Programu jsou zavedeny oblasti definované v Příloze č. I/3,
h) podoblast podpory je definovaná část oblasti podpory. Rozlišuje se podoblast podpory
prvního a druhého řádu. Výčet podoblastí podpory je uveden v Příloze č. I/3,
i) evidence žádosti nastává v okamžiku úspěšného uložení žádosti do informačního
systému Programu uskutečněného přímo žadatelem, jeho zplnomocněným zástupcem
nebo pověřeným pracovníkem Fondu,
j) akceptace žádosti nastává po provedení kontroly úplnosti a formální správnosti za
předpokladu, že při této kontrole nejsou Fondem zjištěny žádné nedostatky,
k) registrace žádosti nastává po provedení specifické kontroly, při které se posuzuje
věcná správnost a soulad s podmínkami Programu a Výzvy, za předpokladu, že při
této kontrole nejsou Fondem zjištěny žádné nedostatky,
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l) závěrečné vyhodnocení žádosti (dále také „ZVŽ“) je vyhodnocení žadatelem
doložené realizace podporovaných opatření, které je provedeno pověřeným
pracovníkem Fondu,
m) Smlouva je smluvní dokument uzavřený mezi Fondem a žadatelem dle článku 6
směrnice. Podpora je definitivně přiznána až po uzavření této Smlouvy,
n) doručení je předání doporučené zásilky k poštovní přepravě nebo osobní podání na
podatelně Fondu (Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00
Praha 4),
o) unikátní číslo žádosti je jedinečný identifikátor konkrétní žádosti o podporu, který je
automaticky přidělován v okamžiku její úspěšné evidence do informačního systému
Programu,
p) metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek (dále jen
„metodický pokyn“) je Fondem vydaný dokument, který je v souladu se zákonem
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jeho
prováděcími vyhláškami v platném znění a TNI 73 0331, který dále upřesňuje
výpočetní postupy a vybrané okrajové podmínky pro provádění energetických
výpočtů. Metodický pokyn je uveřejněn na internetových stránkách Programu,
q) odborný technický dozor je technický dozor stavebníka nad prováděním stavby
vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo
architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou
a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb,
r) energetický posudek je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění pozdějších předpisů, písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění
předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených
zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení, a je proveden
podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku,
v minimálním rozsahu stanoveném v Příloze č. II/10,
s) projektová dokumentace je dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení nebo
pro ohlášení stavby, která se zpracovává v případě, kdy provedení navrhovaných
podporovaných opatření vyžaduje vydání stavebního povolení, ohlášení stavby nebo
oznámení stavby stavebním inspektorem. Pokud lze, na základě stanoviska místně
příslušného stavebního úřadu, provést podporovaná opatření bez stavebního povolení
či ohlášení, rozumí se projektovou dokumentací dokumentace zpracovaná dle
minimálního rozsahu, který je stanoven v Příloze č. II/10,
t) průkaz energetické náročnosti budovy je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, dokument, který obsahuje
stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy a je
proveden podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, s použitím
okrajových podmínek dle TNI 73 0331,
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u) odborný posudek je soubor dokumentů prokazující splnění energetických a
environmentálních požadavků Programu a obsahuje zejména průkaz energetické
náročnosti budovy, energetický posudek a projektovou dokumentaci. Požadovaný
rozsah odborného posudku je stanoven v Příloze č. II/10. Odborný posudek je
vyžadován v souladu se zákonem č. 388/1991, o Státním fondu životního prostředí
České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
v) obálka budovy je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici
celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní
vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední
nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou
teplotu. Plocha obálky budovy se stanoví z vnějších rozměrů a uvažuje se
v energetických výpočtech,
w) plocha konstrukce je plocha konkrétní konstrukce daného typu tvořící část obálky
budovy uvedená v m2,
x) celková energeticky vztažná plocha je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vnější půdorysná plocha všech
prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy,
y) měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] je vypočtená hodnota
podle ČSN EN ISO 13790 s použitím okrajových podmínek podle TNI 73 0331 a
metodického pokynu,
z) průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] je vypočtená
hodnota podle ČSN 730540-4 a metodického pokynu,
aa) referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R [W.m-2.K-1]
je vypočtená hodnota podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy,
přílohy č. 1 a metodického pokynu,
bb) součinitel prostupu tepla konstrukce U [W.m-2.K-1] je vypočtená hodnota podle ČSN
73 0540-4, ČSN EN ISO 6946 a metodického pokynu,
cc) doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20 [W.m-2.K-1] je hodnota
uvedená v ČSN 73 0540-2, tabulka 3,
dd) doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní
Upas,20 [W.m-2.K-1] je hodnota uvedená v ČSN 73 0540-2, tabulka 3,

budovy

ee) měrná neobnovitelná primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1] je hodnota vypočtená
podle TNI 73 0331 a metodického pokynu,
ff) nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θai,max [°C] je vypočtená hodnota podle
ČSN 73 0540-2, čl. 8.2,
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gg) průvzdušnost obálky budovy n50 [h-1] je celková intenzita výměny vzduchu při
tlakovém rozdílu 50 Pa, stanovena experimentálně podle ČSN EN 13829, metoda A,
hh) hlavní zdroj tepla na vytápění je zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla
pro vytápění budovy za celý rok vzhledem k případným ostatním zdrojům,
ii) zdroj na tuhá fosilní paliva je hlavní zdroj tepla na vytápění budovy, který je určen ke
spalování černého uhlí, hnědého uhlí, uhelných briket nebo koksu, a který nedosahuje
parametrů pro 3. emisní třídu dle ČSN EN 303-5,
jj) zdroj na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva je hlavní zdroj tepla na vytápění
budovy, který je určen ke spalování mazutu,
kk) zdroj na biomasu je zdroj tepla na vytápění budovy, který je napojený na otopnou
soustavu budovy, a který k výrobě tepla využívá pouze energii z biomasy (netýká se
pomocné energie na provoz zdroje),
ll) tepelné čerpadlo je takový zdroj energie, který odnímá nízkopotenciální teplo z nižší
teplotní hladiny vnějšího prostředí a předává ho k dalšímu využití teplonosné látce na
vyšší teplotní hladině v lokálních systémech napojených na otopnou soustavu budovy
zajišťujících dodávku tepla pro vytápění a případně i přípravu teplé vody,
mm) plynový kondenzační kotel je nízkoteplotní zdroj, ve kterém se při běžných
provozních podmínkách a při určitých teplotách otopné vody využívá latentní teplo
uvolněné při izotermické fázové přeměně dílčí části vodní páry obsažené ve
spalinách,
nn) solární systém pro přípravu teplé vody je solární termický systém s kolektorovým
okruhem napojeným do zásobníku teplé vody,
oo) solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění je solární termický systém
s kolektorovým okruhem napojeným na zásobník tepla (otopné vody), kde je příprava
teplé vody řešena přes teplosměnnou plochu uvnitř zásobníku tepla, přes externí
výměník tepla, případně v samostatném zásobníku teplé vody,
pp) systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla je centrální rovnotlaké větrací
zařízení (tj. s nuceným přívodem a odvodem vzduchu) se zpětným získáváním tepla
z odpadního vzduchu s elektronickou regulací otáček ventilátorů.
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Příloha č. I/2
Článek 1:
Základní podmínky poskytování podpory
1. Příprava, provádění a užívání podporovaných opatření musí být v souladu s právním
řádem České republiky.
2. Způsob předkládání žádostí a průběh jejich administrace jsou stanoveny v Přílohách č. II.
3. Podpora se vztahuje pouze na způsobilé výdaje. Způsobilým výdajem se rozumí výdaj
bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Pro posouzení
způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2013. Uskutečnění zdanitelného
plnění na fakturách (dodavatel je plátcem DPH) nebo datum dodávky nebo poskytnutí
služby (dodavatel není plátcem DPH) musí být provedeno po tomto datu (včetně).
4. Žádost o podporu se podává před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace
podporovaných opatření, nebrání-li tomu právní předpisy (např. pravidla veřejné
podpory).
5. Nelze žádat o podporu na udržovací práce či změnu dokončené stavby, výměnu či změnu
opatření, které již bylo podpořeno z programu Ministerstva, Fondu nebo z dalších
veřejných zdrojů.
6. Podporu z Fondu lze poskytnout i na opatření prováděná na budově, na níž je
individuálně poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo jiná podpora z dalších
veřejných zdrojů. Na jedno opatření je možné současně čerpat podporu z více veřejných
zdrojů, ne však na stejné položky. V případě podpory z více veřejných zdrojů je žadatel
povinen tuto skutečnost oznámit Fondu, a to včetně rozdělení způsobilých výdajů dle
jednotlivých veřejných zdrojů sloužících k financování realizace opatření.
7. Podporu v rámci Programu lze čerpat pouze na rodinné domy, jejichž celková
energeticky vztažná plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2.
8. Maximální úhrnná výše podpory pro jeden subjekt je stanovena na 5 mil. Kč za celou
dobu trvání Programu.
9. Za správnost, úplnost a pravdivost všech dokumentů předkládaných Fondu odpovídá
žadatel.
10. Za soulad realizace podporovaných opatření s předloženým odborným posudkem
odpovídá žadatel.
11. Fond si vyhrazuje právo fyzické kontroly v místě realizace opatření, a to po celou dobu
administrace žádosti a následně i po dobu udržitelnosti.
12. Fond je oprávněn vyžádat si v průběhu administrace žádosti a následně i po dobu
udržitelnosti i další podklady výslovně neuvedené v této směrnici a Přílohách, a to
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zejména podklady týkající se technické, ekonomické a právní problematiky předmětu
podpory.
13. Příjemce podpory je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty jakkoliv
související s žádostí o podporu po celou dobu administrace a dobu udržitelnosti.
14. Instalace a zabudování veškerých výrobků musí být provedeny dle technologického
postupu nebo montážního návodu stanoveného výrobcem.
15. Zanikne-li v průběhu doby udržitelnosti podpořené opatření nebo budova vlivem
nepředvídatelné události nezávislé na vůli žadatele (živelná katastrofa, výbuch plynu
apod.), nejedná se o porušení podmínek Programu.
16. Technické normy a technické normalizační informace uvedené v této směrnici a
Přílohách se uvažují ve znění platném ke dni úspěšné evidence žádosti.
Článek 2:
Veřejná podpora
1. Jsou-li naplněny znaky veřejné podpory, bude dotace poskytována v souladu s právními
předpisy v oblasti veřejné podpory, a to buď formou podpory malého rozsahu de
minimis, nebo formou blokové výjimky.
2. Podpora de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006,
o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, je omezena maximální částkou
200 000 EUR pro jednoho příjemce podpory v tříletém účetním období, které příjemce
podpory používá pro daňové účely. Tato podpora se považuje za poskytnutou dnem
uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory. Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR
na Kč se použije kurz Evropské centrální banky platný ke dni poskytnutí podpory de
minimis.
3. Podpora v režimu blokové výjimky je poskytována v souladu s články č. 21 a č. 23
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se, v souladu s články 87
a 88 Smlouvy o ES, prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem
(obecné nařízení o blokových výjimkách). V tomto režimu veřejné podpory lze realizaci
podporovaných opatření zahájit nejdříve po registraci žádosti. Pro velké podniky jsou
v čl. č. 8 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 stanoveny další
povinnosti a omezení.

Článek 3:
Ochrana hnízdišť rorýse obecného (Apus apus) a úkrytů netopýrů (Chiroptera)
1. Rorýs obecný je dle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále „ZOPK“), a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Ministerstva
životního prostředí, zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii „ohrožený“.
Obdobně všechny druhy netopýrů, které se vyskytují na našem území, jsou dle výše
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uvedených zákonných předpisů zařazeny mezi zvláště chráněné druhy v kategorii „silně
ohrožený“ či „kriticky ohrožený“. Problém pro tyto živočichy představují především
rekonstrukce budov, často spojené se zateplováním, při nichž zpravidla dochází
k uzavírání ventilačních otvorů či k jejich opatřování ochrannými mřížkami, popř.
k překrývání dilatačních spár mezi jednotlivými bloky budov. To často vede k zamezení
přístupu těchto živočichů do ventilačních otvorů a navazujících dutin v budovách.
V důsledku toho hrozí riziko fatálního dopadu na jedince rorýsů obecných či netopýrů,
kterým v důsledku nešetrné rekonstrukce a uvěznění ve ventilačních otvorech/dutinách
hrozí reálné riziko usmrcení. Vzhledem k vysokému tempu stavebních prací probíhajících
plošně na celém území České republiky jsou výše popsanými zásahy ohroženy nejen
lokální populace těchto zvláště chráněných druhů, ale v konečném důsledku i populace
celorepublikové.
2. Proto se stanoví, že u všech změn dokončených rodinných domů se dvěma nadzemními
podlažími a zachovalým odvětráním v podstřeší, resp. v jejich obvodovém plášti, je
nezbytné zachovat všechny prostupné ventilační otvory anebo provětrávací štěrbiny
o průměru větším než 45 mm, resp. o rozměrech větších než 25 x 60 mm, a navazující
dutiny za nimi pro případné hnízdění rorýse obecného či úkryty netopýrů. Není-li
zachování takovýchto otvorů a štěrbin možné, musí být zajištěna náhrada a to
v odpovídajícím rozsahu. Jako náhradu lze použít například prefabrikáty s otvory, budky
pro rorýse a netopýry, úpravy říms nebo další stavebně-technická opatření (viz metodická
doporučení na http://www.rorysi.cz a http://www.sousednetopyr.cz).
3. V případě, že před zahájením stavebních prací při změně dokončených budov bude
zjištěn výskyt rorýse obecného nebo netopýrů, musí žadatel tuto skutečnost neprodleně
ohlásit příslušnému orgánu ochrany přírody a projednat s ním další postup. V případě, že
stavba již probíhá je nutné stavební práce neprodleně zastavit a další postup projednat
s příslušným orgánem ochrany přírody.
4. Opatření na ochranu stanovišť těchto zvláště chráněných druhů, resp. způsob technického
řešení, musí být uveden v odborném posudku.
5. Náklady spojené s projektovou přípravou a realizací opatření na ochranu stávajících, resp.
náhradu zanikajících, stanovišť rorýse obecného a netopýrů jsou způsobilým výdajem.
Článek 4:
Budovy s výskytem azbestu
1. Azbest je obecným názvem pro skupinu vláknitých silikátů, které jsou přirozenou
součástí některých hornin. Pro své fyzikální a chemické vlastnosti byl v průběhu
20. století hojně využíván ve stavebnictví, např. jako azbestocementové desky a roury,
střešní krytiny, nástřikové hmoty, tmely a těsnící prvky.
2. Veškeré druhy azbestu, resp. azbestová vlákna a prach, jsou Světovou zdravotnickou
organizací (WHO) zařazeny do I. skupiny karcinogenních látek, které negativně působí
zejména na orgány dýchacích cest živých organizmů. Zdravotní rizika rostou se zvyšující
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se koncentrací azbestových vláken v prostoru a s delší dobou expozice dotčeného jedince.
Proto je žádoucí zabránit uvolňování azbestových vláken do prostoru. S účinností od
1. 1. 2005 zakazuje Směrnice EU č. 1999/77/ES použití veškerých druhů azbestu.
Směrnice EU č. 2003/18/ES pak zcela zakazuje těžbu a zpracování azbestu.
3. Při provádění změn dokončených budov s výskytem konstrukčních prvků a materiálů
s obsahem azbestových vláken je nezbytné minimalizovat jejich únik do okolí a zabránit
tak možné kontaminaci vnitřních a vnějších prostorů. Veškeré konstrukční prvky
s obsahem azbestových vláken musí být, v souladu s platnými právními předpisy, řádně
sanovány dle speciálních technologických postupů, které zabrání dalšímu uvolňování
azbestových vláken do okolí. Při sanaci a následné likvidaci odpadních materiálů musí
být dodržován zvláštní pracovní režim s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci a ochranu zdraví třetích osob.
4. Zpracovatel projektové dokumentace je povinen posoudit budovu z hlediska možného
výskytu azbestu. V případě jeho zjištění musí být návrh na sanaci azbestu zahrnut do
projektové dokumentace. Příjemce podpory pak zajistí odborný dohled nad sanačními
pracemi a dále doloží závěrečnou zprávu sanačních prací, která bude obsahovat popis
výchozího a konečného stavu sanované budovy, popis provedených opatření, způsob
likvidace materiálu s obsahem azbestu a závěrečné zhodnocení. Tato závěrečná zpráva
musí být doložena v průběhu dokládání realizace, nejpozději však společně s doklady pro
uzavření smlouvy.
5. Náklady spojené s projektovou přípravou a realizací opatření na sanaci jsou způsobilým
výdajem.
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Příloha č. I/3
Článek 1:
Přehled oblastí podpory
Podpora v rámci Programu je směřována do následujících oblastí podpory:
Rodinné domy
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
A.1. Hladina 1 (míra podpory 30 % ze způsobilých výdajů)
A.1.1. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu
tepla obálkou budovy
A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na
vytápění a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí
A.2. Hladina 2 (míra podpory 40 % ze způsobilých výdajů)
A.3. Hladina 3 (míra podpory 55 % ze způsobilých výdajů)
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
B.1. Hladina 1 (výše podpory 400 000 Kč)
B.2. Hladina 2 (výše podpory 550 000 Kč)
C. Efektivní využití zdrojů energie
C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní,
ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
C.1.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
C.1.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
C.1.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a
uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
C.1.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou
paliva
C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda
C.1.6. Tepelná čerpadla systému země – voda
C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda
C.1.8. Plynové kondenzační kotle
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C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní,
ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)
C.2.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
C.2.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a
uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
C.2.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou
paliva
C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda
C.2.6. Tepelná čerpadla systému země – voda
C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda
C.2.8. Plynové kondenzační kotle
C.3. Instalace solárních termických systémů
C.3.1. solární systém pro přípravu teplé vody
C.3.2. solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné
realizaci opatření z oblasti podpory A)
D. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření
D.1. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
D.2. Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
D.3. Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast
podpory B
D.4. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2
E. Bonus za kombinaci vybraných opatření
E.1. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A a podoblasti
podpory C.3
E.2. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti
podpory C.3 a podoblasti podpory C.1
E.3. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory C.2 a
podoblasti podpory C.3
11/13
Naposledy vytištěno 13.6.2013 14:58:00

Příloha k č.j.:

38821/ENV/13, 2924/M/13

Vysvětlivky:
-

tučně jsou uvedeny oblasti podpory

-

normálním řezem písma jsou uvedeny podoblasti podpory prvního řádu

-

kurzívou jsou uvedeny podoblasti podpory druhého řádu
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Příloha č. I/4
Článek 1:
Přehled parametrů, které mohou být upraveny ve Výzvě k podávání žádostí
1. V rámci jednotlivé Výzvy k podávání žádostí (dále jen „Výzva“) může Ministerstvo
životního prostředí změnit anebo upravit jednotlivé parametry, a to jak technické, tak
i finanční:
a) termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí,
b) rozhodné datum, tj. datum, od kterého jsou výdaje na provedení opatření považovány
za způsobilé,
c) maximální výše měrných způsobilých výdajů pro oblast podpory A,
d) maximální procentuální míra podpory z celkových způsobilých výdajů v oblasti
podpory A a C,
e) výše podpory a rozsah podporovaných opatření v oblastech podpory B, C, D a E,
f) požadované technické parametry pro jednotlivé oblasti podpory specifikované
v Přílohách.
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