Novinky v kostce
Širší nabídku dotací
a jednodušší vyřízení žádosti
nabízí od října program
Nová zelená úsporám.

Dotace na zateplení
svépomocí
Přispějeme na zateplení domu
a výměnu oken a dveří, které
provádíte s dodavatelem a nově
také svépomocí. Platí pro
renovace od 1. září 2018.

Podpoříme pasivní
i nízkoenergetický dům

Dotaci vyřídíte
jednoduše z domova

Nová zelená úsporám podporuje
oba typy úsporných novostaveb.
Dotace 150 000, 300 000 nebo
450 000 Kč na rodinný dům
podle výše úspory.

Kvůli dotaci už nemusíte na úřad.
Dokladů potřebujete méně
a podání žádosti i doložení
dokumentů zařídíte z domova
přes internet.

Výměna kamen
bez zateplení

Další úspora
s venkovními roletami

Rádi byste ve svém domě vyměnili
stará kamna za nový ekologický
zdroj vytápění? Přispějeme vám
až 80 000 Kč a zcela nově
i bez nutnosti zateplení domu.

Se zateplením domu zvažte
i venkovní rolety nebo žaluzie.
Dům ochrání před přehříváním
a tepelně ho izolují. Navíc vám část
pořizovacích nákladů uhradíme.

800 260 500

info@sfzp.cz

www.novazelenausporam.cz

Přehled nejdůležitějších změn platných od 15. října 2018
Dotaci na zateplení domu či výměnu oken a dveří získáte i při provedení prací
svépomocí, nejen s dodavatelskou firmou. Způsobilost výdajů je stanovena
od 1. září 2018.
Úplnou novinkou je příspěvek na venkovní stínicí techniku. Požádat o něj můžete současně s dotací na zateplení. Výše podpory činí 500 nebo 1 000 Kč/m2
stíněné plochy dle způsobu ovládání.
Program nově podporuje výstavbu domů v nízkoenergetickém standardu. Novostavbu je třeba doplnit o systém řízeného větrání se zpětným získáváním
tepla (rekuperaci). Dotace 150 000 Kč / nízkoenergetický rodinný dům.
Nově byl do podpory zahrnut fotovoltaický systém kombinovaný s tepelným
čerpadlem, kdy je fixní výše dotace 150 000 Kč.
Podpora na plynové kondenzační kotle je navýšena až na 35 000 Kč.
Na zateplení a výměnu oken a dveří u jednoho rodinného domu přispíváme
až 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 550 000 Kč.
Na zdroje energie a solární systémy přispíváme až 50 % způsobilých výdajů,
maximálně však 350 000 Kč.
Nově lze získat dotaci až 80 000 Kč na výměnu nevyhovujících kamen za ekologický zdroj vytápění bez nutnosti zateplení domu.
Dotační bonus za kombinaci dotace na výměnu kotle (z kotlíkových dotací)
s dotací Nová zelená úsporám na zateplení domu je 20 000 Kč, za kombinaci
s dotací na solární systémy získáte bonus 10 000 Kč.
Dokumenty k dotaci lze dokládat Fondu také v elektronické podobě přes webový
informační systém programu, pro zrychlení komunikace budou akceptační
dopisy zasílány žadatelům e-mailem.
Dále nebude nutné dokládat některé dokumenty (např. výpis z katastru nemovitostí, doklad o právní subjektivitě), žadatel je však povinen doložit doklad
o vlastnictví bankovního účtu.
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