Dotační program – „Nová zelená úsporám“
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) na konci
října t.r. zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám (NZÚ), určené majitelům
rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu
elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy. Podporována je rovněž výstavba
domů s velmi nízkou energetickou náročností. Protože se výše dotace odvíjí od dosažených
energetických úspor, získaná dotace tak může žadatelům uhradit až 50 % celkových způsobilých
výdajů. Podporu lze přitom čerpat také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění
technického dozoru.






Nová výzva s sebou přináší i několik změn:
Žádosti bude možné podávat po celou dobu trvání programu NZÚ, tedy až do 31. 12. 2021.
Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou
zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány k vyřízení.
Nově je možné získat příspěvek na solární fotovoltaické systémy a na samostatnou instalaci
systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
Rychlé vyřízení (3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše
dotace a 3 týdny na vyplacení dotace).
Méně papírování (méně povinných dokladů a ověřených kopií).

Žádosti přijímá SFŽP. Elektronický formulář lze najít na internetových stránkách
www.novazelenausporam.cz, kde jsou uvedeny i podrobnější informace o programu. Žadatelům,
kteří nemají přístup k internetu, mohou s podáním elektronické žádosti pomoci pracovníci na
krajských pracovištích SFŽP. V obou případech je však nutný také vytištěný, vyplněný a podepsaný
formulář žádosti o dotaci, který je potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo
osobně doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště SFŽP. K této žádosti musí zájemce o dotaci
také přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení. Zažádat o
dotaci je však možné před, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření.
Ing. Jiří Polák, stavební úřad Hronov

