Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ FORMOU ZVÝHODNĚNÝCH ÚVĚRŮ NA
ENERGETICKOU MODERNIZACI BYTOVÝCH DOMŮ

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů

Investiční priorita

IP 4c: Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů
hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných
zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných
budovách, a v oblasti bydlení

Specifický cíl

SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Druh výzvy

průběžná

Model hodnocení

jednokolový

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy

21. 2. 2020

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu

2. 3. 2020

Vydání: 1

Revize: 7

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu

2. 4. 2020

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního
rozpočtu
Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu

600 000 000 Kč

100 %

Forma podpory

Dotace – ex-ante financování formou tranší

Zacílení podpory
Území realizace

Území ČR mimo území hl. m. Prahy

Oprávnění žadatelé

Státní fond rozvoje bydlení

Podporované aktivity

Poskytování zvýhodněných úvěrů na energetickou
modernizaci bytových domů

Náležitosti žádosti o podporu
Programový list SFRB
Příručka pro žadatele o úvěr
Analýza nákladů na správcovství úvěrového fondu IROP
Řídicí a kontrolní systém SFRB

Povinné přílohy

Další detaily výzvy
Forma a způsob podání žádosti
o podporu

Vydání: 1

Žádost je podávána v písemné formě na adresu
poskytovatele.

Revize: 7
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Pokud při kontrole žádost o podporu nesplní jedno či více
kritérií, případně nelze některé z kritérií vyhodnotit, je
žadatel vyzván k doplnění žádosti.
Žadatele o dotaci je možné tímto způsobem vyzvat
maximálně 2krát. Lhůta pro doplnění je stanovena na 5
pracovních dnů.
Poskytovatel může kdykoliv průběhu řízení vyzvat žadatele o
dotaci k doložení dalších podkladů.
Přílohy

Vydání: 1

Pozn.: Před schválením Rozhodnutí může dojít ke změně
Dohody o financování.

Revize: 7
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