Rodinné domy a byty

2. Výzva Letiště Praha, a. s.1
k podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci programu Doplňkových protihlukových
opatření („Program Ventilace“) zaměřeného na snižování hlukové zátěže v hlukově
nejzatíženějších oblastech v okolí letiště Václava Havla Praha v rodinných domech a bytech.
Letiště Praha, a. s. realizuje program Doplňkových protihlukových opatření, jehož cílem je snížení
dopadů hluku z leteckého provozu ve vnitřním chráněném prostoru dokončených staveb pro rodinné
domy a byty v hlukově nejzatíženější oblasti Ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně.
Základní podmínky pro poskytování příspěvku jsou stanoveny v Podmínkách programu doplňkových
protihlukových opatření a jeho přílohách (déle jen „Podmínky programu“).
Předmětem podpory je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (dále
také „Opatření“) pro zajištění kontinuální výměny a úpravy vzduchu bez přímého větrání za účelem
snížení dopadů hluku z leteckého provozu.
HARMONOGRAM VÝZVY
Zahájení příjmu žádostí: 4. 3. 2020 od 16:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2020
Datum zahájení realizace projektu: je stanoveno nejdříve na den vyhlášení výzvy
Datum ukončení projektu: do 6 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku
Rozhodné datum pro stanovení uznatelnosti výdajů: počítána od data vyhlášení výzvy – do data
ukončení realizace
Území poskytnutí příspěvku: budovy, které se nachází v obcích uvnitř hlukově nejzatíženější oblasti
ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně, které jsou dlouhodobě nejvíce dotčeny nadlimitním
hlukem z leteckého provozu, jmenovitě: Městská část Přední Kopanina a obce Horoměřice, Jeneč,
Kněževes a Dobrovíz
ŽADATEL
Žadatelem o podporu na realizaci opatření může být 100 % vlastník, nebo 100 % spoluvlastníků
nemovitosti (jak fyzické, tak právnické osoby).
VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Maximální výše finančního příspěvku činí 100 % uznatelných nákladů, nejvýše však dle uvedené částky
v Kč včetně DPH v Podmínkách programu dle dispozice bytu nebo rodinného domu a způsobu
provedení.
ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádosti o poskytnutí příspěvku se podávají elektronicky, a to prostřednictvím on-line formulářů
přístupných na internetových stránkách Programu pro rodinné domy a byty www.prg.aero/programventilace
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Schváleno představenstvem Letiště Praha, a. s., dne 4. února 2020.
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INFORMACE O UZNATELNOSTI VÝDAJŮ
Detailní informace o věcné uznatelnosti výdajů jsou uvedeny v pravidlech programu čl. 17 a časová
uznatelnosti je od data vyhlášení výzvy příspěvků.
Další informace:
LP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně výzvy a harmonogramu jsou žadatelé a příjemci
informováni prostřednictvím e-mailu zadaného v žádosti nebo na webových stránkách.
Podmínky programu: www.prg.aero/program-ventilace-rd-byty
Kontakty pro bližší informace:
Tel.: +420 220 111 158
E-mail: ventilace@prg.aero
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Výzva nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
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