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CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010986 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského krajePP36 Projekt ve fyzické realizaci 01_16_061 ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA 31435000 9430500

Cíl: snížení energetické náročnosti pavilonu č. 8 a propojovací chodby-ONMB Aktivity dle výzvy: 

*aktivita a): modernizace a rekonstrukce rozvodů v budovách *aktivita d): modernizace soustav 

osvětlení budov * aktivita e): opatření ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení 

obvodového pláště, výměna okenních výplní)

CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011948 Nemocnice Šumperk a.s. PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory01_16_061 ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA 9849019,82 2954705,94

Předmětem projektu je komplexní zateplení budovy D Nemocnice Šumperk a.s., která slouží jako oční 

oddělení, oční a hematologická ambulance, centrální laboratoře a technické zázemí. Cílem projektu je 

snížit konečnou spotřebu energie v budově D. Výsledkem projektu bude snížení energetické náročnosti 

budovy v důsledku její celkové energeticky úsporné renovace (zateplení obvodového pláště budovy, 

výměna a renovace otvorových výplní a zateplení střešních konstrukcí, realizace úsporného osvětlení

CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013276 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského krajePP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory01_17_101 Úspory energie III. výzva 12803923,3 3841176,99

Cíl: snížení energetické náročnosti pavilonu č. 3 Aktivity dle výzvy: *aktivita a): modernizace a 

rekonstrukce rozvodů v budovách *aktivita d): modernizace soustav osvětlení budov * aktivita e): 

opatření ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení obvodového pláště, výměna okenních 

výplní)

CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013459 Vítkovická nemocnice a.s. PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory01_17_101 Úspory energie III. výzva 82871284,93 24861385,47

s. Předmětem EP je projekt zateplení a regulace vytápění objektů A, B, D, E a H, které se nacházejí v 

areálu Vítkovické nemocnice a.s. v Ostravě-Vítkovicích. Dále je součástí posudku instalace výměna 

významného spotřebiče energie a to magnetické rezonance v pavilónu F.

CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011953 Nemocnice Podlesí a.s. PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory01_16_061 ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA 50324582 15097374,6

Díky projektu tak budou dozatepleny pavilóny A, B1, B2 a C včetně dovýměny otvorových výplní. Dojde 

také k revitalizaci objektu vrátnice, výměně osvětlení, regulaci ÚT okruhů v napojovacích uzlech a k 

výměně energeticky neefektivního přístroje CT

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015842 Nemocnice Šumperk a.s. PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory01_18_183 Úspory energie IV. výzva 27863000 8358900

Cílem projektu je snížit konečnou spotřebu energie v pavilonu M11. Výsledkem projektu bude snížení 

energetické náročnosti budovy v důsledku její celkové energeticky úsporné renovace (zateplení 

obvodového pláště budovy, zateplení podlah, výměna otvorových výplní, zateplení stropů, stěn vůči 

půdě a plochých střech).

CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011947 Nemocnice Šumperk a.s. PP41 Projekt finančně ukončen ze strany ŘO 01_16_061 ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA 17534698,31 5260409,49

Cílem projektu je snížit konečnou spotřebu energie v budově A. Výsledkem projektu bude snížení 

energetické náročnosti budovy v důsledku její celkové energeticky úsporné renovace (zateplení 

obvodového pláště budovy, výměna a renovace otvorových výplní a zateplení střešních konstrukcí, 

realizace úsporného osvětlení).

CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011963 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. PP41 Projekt finančně ukončen ze strany ŘO 01_16_061 ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA 12033735,5 3610120,65

Projekt řeší snížení energetické náročnosti budovy čp. 87 Oblastní nemocnice Příbram a snížení emisí 

CO2 komplexním zateplením obálky budovy včetně zateplení střechy a výměny oken a vstupních dveří


