
Přehled dotačních programů pro bytové domy v hl. městě Praha

Název programu Popis programu Příjem žádostí

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Zaměření : 
podoblast A – Snížení energetické náročnosti stávajících budov
  podpora zateplení obálky budovy (střechy, fasády, podlahy, výměna výplní)
Podoblast C – Instalace ekologicky šetrných zdrojů tepla
  náhrada neekologických zdrojů tepla, instalace solárních systémů a systémů 
  nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Forma podpory : přímá dotace po realizaci a doložení opatření
Oprávnění žadatelé : fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům, 
společenství vlastníků jednotek
Poskytovatel dotace : Státní fond životního prostředí

Probíhá příjem 
žádostí

PANEL 2013+ Zaměření : komplexní rekonstrukce bytových domů
Forma podpory : nízkoúročený státní úvěr od 0,75%
Oprávnění žadatelé : fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům, 
společenství vlastníků jednotek
Poskytovatel dotace : Státní fond rozvoje bydlení

Probíhá příjem 
žádostí

PROGRAM 150 Zaměření : Rekonstrukce a výstavba bytů osobami mladší 36 let. Úvěr lze 
využít například na:
    připojení k veřejným sítím - voda, plyn, kanalizace, elektřina,
    plášť budovy -  obvodový plášť, střecha, balkon, okna, okapy, žaluzie,
    rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik bytové jednotky),
    opravu nebo vybudování WC, koupelny,
    opravu nebo výměnu ústředního vytápění a kotle, rozvodů elektro, vody,
    pořízení a instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla, klimatizace, 
    pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů a skříní,
    další modernizace vnitřního interiéru – např. dveře, podlahy, omítky.
Forma podpory : nízkoúročený státní úvěr 2%
Oprávnění žadatelé : fyzické osoby mladší 36 let pečující o dítě do 6 let
Poskytovatel dotace : Státní fond rozvoje bydlení

Probíhá příjem 
žádostí

PROGRAM 600 Zaměření : Jedná se o úvěrový program určený na pořízení obydlí. Úvěr lze 
využít na pořízení obydlí:
  novostavbou rodinného domu nebo bytu,
  změnou stavby nebo její části na stavbu pro bydlení,
  koupí,
  převodem družstevního podílu v bytovém družstvu. 
Forma podpory : nízkoúročený státní úvěr referenční sazba EU + 1-2%
Oprávnění žadatelé : fyzické osoby mladší 36 let pečující o dítě do 6 let
Poskytovatel dotace : Státní fond rozvoje bydlení

Probíhá příjem 
žádostí

PROGRAM VÝSTAVBY 
NÁJEMNÍ DOMY

Zaměření :  Úvěr lze využít na:      
  novostavbu bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty,     
  stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k 
     jiným účelům než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě), 
  nástavbu či přístavbu, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy), 
  stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v 
     bytovém domě, kde dosud žádný byt k bydlení nebyl,     
  stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne     
    alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení.
Forma podpory : nízkoúročený státní úvěr
Oprávnění žadatelé : právnické a fyzické osoby
Poskytovatel dotace : Státní fond rozvoje bydlení

Probíhá příjem 
žádostí
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Dotační program na 
podporu obnovy 
památkově významného  
objektu či souboru na rok 
2017

Zaměření :  obnova památkově významných budov na území MČ Praha 6
Forma podpory : přímá dotace
Oprávnění žadatelé : právnické a fyzické osoby
Poskytovatel dotace : Městská část Praha 6

Probíhá příjem 
žádostí 

do 18.11.2016

Dotační program na 
podporu úpravy 
vnitrobloků 

Zaměření :  Obnova vnitrobloků na území MČ Praha 6
Forma podpory : přímá dotace
Oprávnění žadatelé : právnické a fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek
Poskytovatel dotace : Městská část Praha 6

Příjem žádostí na 
rok 2016 
ukončen , 

obnovení se 
nepředpokládá

Dotace na podporu 
ekologických aktivit pro 
rok 2017

Zaměření :  Příspěvek na vylepšení a úpravy veřejných prostranství, veřejně 
přístupné zeleně, příspěvek na úklid, údržbu a drobný mobiliář žadatelům, 
kteří prokazatelně pečují vlastními silami o výše uvedená místa.
Forma podpory : přímá dotace do výše 50 000,-Kč
Oprávnění žadatelé : právnické a fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek
Poskytovatel dotace : Městská část Praha 6

Probíhá příjem 
žádostí 

do 31.10.2016

Bytové domy bez bariér Zaměření :  zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do 
domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a 
u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady .
Forma podpory : přímá dotace
Oprávnění žadatelé : právnické a fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek
Poskytovatel dotace : Ministerstvo pro místní rozvoj

Příjem žádostí 
ukončen

plánovaný příjem 
žádostí v roce 

2017

Olověné rozvody Zaměření :  cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních 
olověných rozvodů, tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě, dotace je 
poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 
1 bytovou jednotku.
Forma podpory : přímá dotace
Oprávnění žadatelé : právnické a fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek
Poskytovatel dotace : Ministerstvo pro místní rozvoj

Příjem žádostí 
ukončen

plánovaný příjem 
žádostí v roce 

2017

Čistá energie Praha Zaměření :  Cílem poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či 
nájemce bytů k přeměně původních topných systémů (zejména na tuhá 
paliva) na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů energie. 
Forma podpory : přímá dotace
Oprávnění žadatelé : právnické a fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek
Poskytovatel dotace : Hlavní město Praha

Příjem žádostí 
pro rok 2016 

ukončen,  
předpoklad 

obnovení výzvy v 
roce 2017

Fond obnovy a rozvoje Zaměření :  Obnova bytových domů.
Forma podpory : půjčka
Oprávnění žadatelé : právnické a fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek
Poskytovatel dotace : Městská část Praha 3

Plánovaný příjem 
žádostí 

1.11.2016-
31.1.2017

Dotační program pro 
oblast památkové péče

Zaměření :  Oprava a údržba kulturních památek a objektů významných pro 
městskou památkovou zonu.
Forma podpory : přímá dotace
Oprávnění žadatelé : právnické a fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek
Poskytovatel dotace : Městská část Praha 3

Plánovaný příjem 
žádostí 

1.11.2016-
30.11.2016

Program regenerace 
MČ Praha 1

Zaměření :  Cílem poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či 
nájemce bytů k přeměně původních topných systémů (zejména na tuhá 
paliva) na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů energie.
Forma podpory : přímá dotace
Oprávnění žadatelé : právnické a fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek
Poskytovatel dotace : Městská část Praha 1

Příjem žádostí 
ukončen 
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