POPIS DOTAČNÍHO PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Základní informace pro žadatele
•
•
•
•

Operační program Životní prostředí – vyhlášen Ministerstvem životního prostředí
Dlouhodobý kontinuální program s platností do 31.12. 2021
Žadatelem o dotaci je vlastník / spoluvlastník objektu (pak je nutné podepsat souhlasné
prohlášení ostatních vlastníků)
Žadatelem je fyzická osoba, majitel rodinného domu:
o Kde stavební povolení bylo vydáno do 1.7.2007 a současně
o Dům je zapsán na Katastru nemovitostí jako objekt k trvalému bydlení nebo
rodinný dům
o Více než 50% objektu musí být určeno k bydlení, max. 3 bytové jednotky

Kategorie podpory a výše dotace
Kat.

A

Předmět podpory

Rekonstrukce
Zateplení budovy, výměna oken

B
C

Novostavba
Efektivní využití zdrojů
energie
Tepelné čerpadlo (za přímotopy)
Termické kolektory (soláry)
Fotovoltaika
Řízené větrání s rekuperací

Výše dotace
až 50% nákladů na rekonstrukce
(obvykle rozsah rekonstrukce 250 000 Kč až 750 000 Kč)
300 000 Kč nebo 450 000 Kč

až 100 000 Kč
až 50 000 Kč
až 150 000 Kč
až 100 000 Kč

Důležitá poznámka: V rámci žádosti o dotaci lze kombinovat kategorii podpory A a C

Dotace na přípravu projektu
V rámci žádosti o dotaci lze uplatnit podporu na projektovou přípravu
Kat.

Typ projektu

A

Rekonstrukce

B

Novostavba

C

Efektivní využití zdrojů
energie

Výše dotace
až 25 000 Kč
35 000 Kč
až 5 000 Kč

Základní podmínky a pravidla pro jednotlivé kategorie

Kat A) REKONSTRUKCE RODINNÝCH DOMŮ
•
•
•
•

dotace na výměnu oken a dveří, zateplení fasády, střechy, stropů a podlah
dotaci lze získat až 24 měsíců zpětně od vystavení faktury
pouze pro rodinné domy kde žádost o vydání stavebního povolení byla podána před 1.7.2007
objekt musí splňovat definici rodinného domu před i po rekonstrukci

Kat B) NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ
•
•
•
•

dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
žádat o dotaci lze až 24 měsíců zpětně
žadatel musí být vlastníkem objektu
podporovány jsou objekty do cca 300 m2 podlahové plochy

Kat C) EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE
•

•
•

dotace na:
o instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
o na instalaci rekuperace - systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z
odpadního vzduchu
o na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety)
za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo
s elektrickým či plynovým pohonem, plynový kondenzační kotel)
o na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
o využití tepla z odpadní vody
o zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
žádat o dotaci lze až 24 měsíců zpětně
žadatel musí být vlastníkem objektu

