Výše podpory

Podoblast podpory / Typ zdroje

Maximální výše /míra podpory

C.2.4 – Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

Oblast podpory A
Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
Míra podpory z celkových
způsobilých výdajů

Podoblast podpory

A.1 – Snížení roční spotřeby tepla oproti původnímu stavu alespoň
o 40 %, v závislosti na dalších technických požadavcích
A.2 – Snížení roční spotřeby tepla oproti původnímu stavu alespoň
o 50 %, v závislosti na dalších technických požadavcích
A.3 – Snížení roční spotřeby tepla oproti původnímu stavu alespoň
o 60 %, v závislosti na dalších technických požadavcích
A.4 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
A.5 – Zajištění odborného technického dozoru stavebníka
pro oblast podpory A

30 %

C.2.5 – Tepelné čerpadlo voda–voda

80 000 Kč / 55 %

C.2.6 – Tepelné čerpadlo země–voda

80 000 Kč / 55 %

C.2.7 – Tepelné čerpadlo vzduch–voda

60 000 Kč / 55 %

C.2.8 – Plynové kondenzační kotle

15 000 Kč / 55 %

C.3.1 – Solární systém pro přípravu teplé vody

35 000 Kč / 40 %

C.3.2 – Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění

50 000 Kč / 40 %

40 %

C.3.3 – Bonus za kombinaci vybraných opatření

10 000 Kč

55 %

C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným
získáváním tepla

10 000 Kč

C.5 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

Program Ministerstva životního prostředí

40 000 Kč / 55 %

100 000 Kč / 75 %
5 000 Kč

5 000 Kč

Kdo může žádat o dotaci

Oblast podpory B
Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
Podoblast podpory

Maximální výše podpory

B.1 – Hladina 1 – dle použitých technologií

400 000 Kč

B.2 – Hladina 2 – dle použitých technologií

550 000 Kč

B.3 – Zpracování odborného posudku a měření
průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B

O finanční podporu v programu Nová zelená úsporám může žádat
každý vlastník nebo stavebník rodinného domu, a to jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. Žadatel, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, musí tedy být uveden na výpisu z katastru
nemovitostí (listu vlastnictví).

35 000 Kč

Kdy můžete žádat o dotaci
Oblast podpory C
Efektivní využití zdrojů energie
Podoblast podpory / Typ zdroje

Maximální výše /míra podpory

C.1 – při současné realizaci opatření z oblasti podpory A
C.1.1 – Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000 Kč / 75 %

C.1.2 – Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000 Kč / 75 %

C.1.3 – Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené
krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000 Kč / 75 %

C.1.4 – Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000 Kč / 75 %

Příjem žádostí, informace o programu:
www.novazelenausporam.cz

C.1.5 – Tepelné čerpadlo voda–voda

100 000 Kč / 75 %

C.1.6 – Tepelné čerpadlo země–voda

100 000 Kč / 75 %

C.1.7 – Tepelné čerpadlo vzduch–voda

75 000 Kč / 75 %

C.1.8 – Plynové kondenzační kotle

18 000 Kč / 75 %

C.2 – domy, které již požadavky na zateplení splňují
C.2.1 – Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

40 000 Kč / 55 %

C.2.2 – Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000 Kč / 55 %

C.2.3 – Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené
krbové vložky s teplovodním výměníkem

40 000 Kč / 55 %
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Žádosti o dotace se přijímají pouze na základě vyhlášených výzev.
V 1. výzvě programu Nová zelená úsporám se přijímají žádosti od
1. dubna 2014 do 31. října 2014, nebo do vyčerpání prostředků. Žádost o podporu na opatření je možné podat před zahájením, v průběhu prací nebo po ukončení realizace těchto opatření, ale vždy
za splnění podmínky, že jejich zahájení proběhlo po 1. lednu 2013.

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 148 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 300, www.sfzp.cz
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 121 111, www.mzp.cz

www.novazelenausporam.cz
Zelená linka: 800 260 500
E-mail: info@sfzp.cz
26.3.2014 14:07:24

3

Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku
vyplňte krycí list technických parametrů

Nezbytnou přílohou žádosti o podporu je také krycí list technických
parametrů, který musí být řádně vyplněn a podepsán Vámi a zpracovatelem odborného posudku.

4

Na co je program určen
Program Nová zelená úsporám Vám nabízí finanční podporu,
pokud chcete snížit spotřebu energie v rodinných domech
a to zateplením, výměnou neekologického zdroje tepla
za ekologický (například uhlí, koks, uhelné brikety, mazut
za kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solárně termické
systémy) nebo výstavbou nového rodinného domu s velmi
nízkou energetickou náročností.

Jak žádat o podporu
Žádosti o dotaci se přijímají pouze vyplněním elektronického formuláře, ten najdete na stránkách programu www.novazelenausporam.cz.
Před vlastním podáním žádosti je třeba učinit následující kroky:

1

Najděte si projektanta a energetického specialistu,
kteří vám zpracují odborný posudek

Podmínky pro zařazení do programu splníte tím, že doložíte odborný
posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Ten se skládá ze dvou částí:
projektová dokumentace,
energetický posudek.
Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů
a techniků činných ve výstavbě.
Seznamy autorizovaných osob najdete na internetových stránkách
www.ckait.cz a www.cka.cc.
Seznam energetických specialistů je na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz.

2

Projednejte stavební záměr
s příslušným stavebním úřadem

Projednejte Váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem.
Pokud to je nutné, upravte odborný posudek, ale pouze ve spolupráci s jeho zpracovatelem.
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Vyplňte elektronickou žádost o podporu

Nyní se dostáváte k samotnému podání žádosti. Na stránkách programu www.novazelenausporam.cz proveďte elektronickou evidenci
žádosti. Pro správné elektronické podání budete potřebovat údaje
z odborného posudku, které jsou zapsány v krycím listu technických
parametrů. Informační systém průběžně sleduje stav čerpání prostředků v dané výzvě.

6

Doručenou žádost včetně všech povinných příloh fond překontroluje. V případě nedostatků, Vás fond písemně vyzve k jejich odstranění,
ale pouze jedenkrát v každém kroku kontroly.
Na odstranění nedostatků Vám fond poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace
Vaší žádosti ukončena a zamítnuta.

7

Doručte fondu žádost o podporu včetně povinných
příloh v listinné podobě

Po úspěšné evidenci žádosti na webových stránkách vytiskněte
a podepište vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručte fondu na adresu Státní fond životního prostředí ČR,
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha nejpozději do 3 kalendářních dní
ode dne elektronické evidence žádosti.
Seznam dokumentů k dodání na fond:
podepsaný formulář žádosti
více vlastníků – předkládá
o podporu (vygenerovaný na
se i v případě společného
webových stránkách),
jmění manželů),
doklad o projednání stavebního záměru s příslušným
stavebním úřadem,
list vlastnictví, který není
starší než 90 dní,
doklad o právní subjektivitě
(pouze u právnických osob
či fyzických osob podnikajících),
plná moc s úředně ověřenými podpisy (pouze v případě
zastoupení třetí osobou),
souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti s úředně ověřenými
podpisy (pouze v případě, že
má váš rodinný dům

odborný posudek zpracovaný
autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým
specialistou,
průkaz energetické náročnosti budovy (pouze pro
oblast A a B),

Akceptace žádosti

Bude-li Vaše žádost v pořádku, fond Vás bude písemně informovat
o její akceptaci.

8
5

Kontrola žádosti fondem

Zajistěte si odborný technický dozor stavebníka

Protože se jedná o opatření spolufinancovaná z veřejných prostředků, je Vaší povinností zajistit odborný technický dozor stavebníka
nad prováděním stavby.

9

Zvolte si konkrétní materiály, výrobky
a jejich dodavatele

Při realizaci jednotlivých opatření je třeba, abyste zvolili pouze materiály, výrobky nebo technologie ze Seznamu výrobků a technologií
a jejich realizaci musí provést pouze osoba ze Seznamu odborných
dodavatelů. Oba tyto seznamy jsou k dispozici na internetových
stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

10 Realizace opatření
Všechna opatření musí být provedena podle schváleného odborného posudku. Jejich realizaci musíte dokončit nejpozději do konce
doby stanovené v akceptačním dopise.

11 Závěrečné vyhodnocení žádosti

krycí list technických
parametrů s výkazem výměr
potvrzený energetickým
specialistou,

Řádné ukončení realizace je nutné doložit fondu předložením dokumentů podle Přílohy č. II/7 směrnice MŽP. Fond provede kontrolu
a v případě zjištění nedostatků Vás vyzve písemně k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků Vám fond poskytne přiměřenou lhůtu.
Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace Vaší žádosti o podporu ukončena.

dokumenty k veřejné
podpoře (pouze pro podnikatele, jsou-li naplněny znaky
veřejné podpory),

12 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace

doklad o vlastnictví
bankovního účtu.

Úplný seznam povinných příloh je uveden v příloze č. II/6 směrnice
MŽP na www.novazelenausporam.cz.

Vyhodnotí-li fond žádost i realizaci opatření jako bezchybné, proběhne
registrace akce a bude Vám doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

13 Výplata dotace
Dotace bude vyplacena na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní
ode dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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