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Jsme institucí rezortu životního
prostředí, která od roku 1992
zprostředkovává investice
do ochrany a zlepšování životního
prostředí v České republice.
Spolufinancujeme a administrujeme
projekty na zlepšování životního
prostředí. Mezi programy, jejichž
prostřednictvím poskytujeme peníze
občanům, patří Nová zelená úsporám,
Dešťovka a kotlíkové dotace.
Zajišťujeme také čerpání peněz
z fondů EU a národních prostředků
pro sektor životního prostředí.

Se státní podporou ušetříte při stavbě
i rekonstrukci a pomůžete přírodě
Pokud stavíte nebo modernizujete bydlení, můžete požádat o dotaci
z programu Nová zelená úsporám.
Rekonstrukce či stavba domu není
nic snadného. Chce to pečlivě plánovat a dobře počítat. S penězi vám
znatelně pomůže stát. V době rostoucích výdajů za bydlení vám dokáže program Nová zelená úsporám
ušetřit i stovky tisíc korun. Stačí myslet chytře a trochu více ekologicky.

Za vším hledej úsporu

NOVÁ ZELENÁ
ÚSPORÁM

Dotace na zateplení a výstavbu
rodinných i bytových domů
a efektivní zdroje energie. Str. 2
www.novazelenausporam.cz

DEŠŤOVKA
PRO KAŽDÉHO

Dotaci na využívání srážkové vody
může získat skoro každý. Požádejte
si o Dešťovku včas. Str. 3
www.dotacedestovka.cz

KOTLÍKOVÉ
DOTACE

Z České republiky postupně mizí
staré kotle na uhlí, které zamořují
vzduch. Str. 3
www.sfzp.cz/kotlikovedotace

Poskytujeme lidem peníze na úspornější a ekologičtější bydlení. Tak by
se dala ve zkratce popsat hlavní úloha programu. Státní fond životního
prostředí ČR vyplácí dotace na taková energeticky úsporná opatření, díky nimž spotřebují domy méně
energie a jejich majitelé ušetří.
Dotace míří do tří hlavních oblastí: zateplení a rekonstrukce domů,
výstavby nízkoenergetických budov a instalace ekologických zdrojů
energie. Investice se následně vrací
zpět v podobě celkově nižší spotřeby energie, jejíž výroba znečišťuje
naše ovzduší škodlivými skleníkovými plyny.

Zateplete, můžete i svépomocí
Ke stále větší oblibě programu přispívá i to, že nabídka dotací se neustále rozšiřuje a podmínky se
zjednodušují. Dotaci získáte na zateplení fasády, střechy, stropů
i podlah, ale i výměnu oken a dveří. Nová zelená úsporám vám přispěje i na venkovní rolety a žaluzie,
jež ve výsledku přinesou ještě větší
energetické úspory.
Na příspěvek nově dosáhnete,
i pokud se do rekonstrukce pustíte svépomocí. V tom případě můžete do nákladů zahrnout faktury za materiál či zápůjčku nářadí,
ale i nezbytný technický dozor. Rekonstruovat můžete komplexně celý
dům najednou nebo podle potřeby jen částečně. Dokonce si rekonstrukci můžete rozplánovat do více
etap a dotaci čerpat postupně.

Čím víc energie uspoříte, tím víc
dostanete
Částka, kterou z programu můžete získat, není přitom vůbec zane-

dbatelná. U zateplení rodinných
domů se pohybuje v průměru kolem 255 000, ale vyšplhat se může až
na 550 000 korun.
Mějte na paměti, že výsledná dotace je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených úprav. Tedy čím
kvalitnější zateplení čili nižší energetická náročnost budovy, tím vyšší
podpora. Vyplatí se proto dobře počítat a zkombinovat i více úsporných
opatření najednou.

Dotace na soláry, fotovoltaiku
i zelené střechy
Program Nová zelená úsporám vám
pomůže i s pořízením doplňkových
ekologičtějších zdrojů energie. Mezi
ně patří oblíbené solární systémy
a domácí fotovoltaické elektrárny,
na ty nejvýkonnější úřad přispívá

až 150 000 korun. Nezapomíná ani
na takové eko-vychytávky, jako jsou
zelené střechy nebo systémy využívající teplo z odpadní vody.

Buďte aktivní – stavte pasivně
Program Nová zelená úsporám by
vám neměl uniknout ani v případě,
že plánujete stavbu nového domu.
Zde platí opět známé: čím nižší
energetická třída, tím vyšší podpora státu. Dotace se pohybuje i v tomto případě v řádu stovek tisíc korun.
Splní-li vaše novostavba parametry nízkoenergetického domu, získáte 150 000 korun. V případě pasivního
domu je příspěvek až 300 000 korun. A když novostavbu vybavíte některým z obnovitelných zdrojů energie, třeba fotovoltaickými panely,
dostanete až 450 000 korun.

Jde to i přes internet
a „bez papírů“
Nebudeme nic zastírat. Vyřídit dotaci
vás bude stát nějaký čas. Doba ale pokročila a cesta k dotaci je dnes mnohem
jednodušší. Bez některých dokumentů
to prostě nejde, například bez projektu
či energetického hodnocení budovy dotaci prostě spočítat a doložit nelze. Ale
i na to vám program přispěje, a hlavně budete mít jistotu, že v domě bude
všechno fungovat tak, jak má.
Dnes se dá navíc vše zařídit přes
internet. Když si nebudete vědět rady,
na krajských pracovištích Státního
fondu životního prostředí ČR vám
zdarma poradí a s vyřízením dotace
rádi pomohou. Úřad navíc garantuje
rychlé vyřízení. U hotových projektů
tak můžete mít peníze na svém účtu
do devíti týdnů od podání žádosti.

DOBRÁ PRAXE
Řadový domek s vlastnostmi novostavby

Novostavba se sedlovou střechou

Památkově chráněný dům u tvrze

Majitel nechal téměř kompletně zrekonstruovat řadový rodinný domek. Nechal zateplit nejen fasádu, ale i střechy a podlahu a vyměnil okna. Vlastnosti domu by po rekonstrukci neměly být horší než u novostavby. Podle posudku by se roční
spotřeba tepla měla snížit o více než 83 procent.

Obvodové stěny samostatně stojícího objektu jsou konstruovány z pálených cihel vyplněných polystyrenem. Střecha stavby byla zateplena minerální izolací, na podlahu majitel použil pěnový polystyren. Dům je vybaven tepelným čerpadlem,
rekuperací a solárními termickými panely.

Rekonstrukce památkově chráněného domu v těsné blízkosti
středověké tvrze si kladla za cíl maximální možnou úsporu
energií, to vše vzhledem k omezením pramenícím z památkové
ochrany. Majitelé se rozhodli pro výměnu oken a dveří,
zateplení fasády, stropu a podlahy.

Celková dotace z NZÚ: 608 719 Kč

Celková dotace z NZÚ: 585 000 Kč

Celková dotace z NZÚ: 893 743 Kč

2. Projednejte svůj stavební
záměr s příslušným stavebním
úřadem.
Pokud to je nutné, nechte
v souladu s jeho požadavky
upravit odborný posudek.
3. Vyplňte elektronickou žádost
o podporu.
Formulář žádosti je k dispozici
na webových stránkách
www.novazelenausporam.cz.
4. Doručte žádost o podporu a její
přílohy.
Přílohy můžete zaslat elektronicky spolu s žádostí o dotaci
nebo je doložit v listinné
podobě na kterékoliv krajské
pracoviště Státního fondu
životního prostředí ČR. Lhůta
na doložení je pět kalendářních
dnů od odeslání elektronické
žádosti.
Seznam povinných příloh
k žádosti je uveden v závazných pokynech.
5. Kontrola žádosti pracovníky
Fondu.
Pracovníci Fondu provedou
kontrolu žádosti a jejích
příloh. V případě zjištění
nedostatků budete vyzváni
k jejich odstranění.
6. Akceptace žádosti.
Bude-li vaše žádost v pořádku,
budete elektronicky (e-mailem)
informováni o její akceptaci. U bezchybných žádostí se
tak zpravidla děje do tří týdnů
od podání žádosti.
7. Zajistěte si odborný technický
dozor.
V souladu s podmínkami programu je vaší povinností zajistit
odborný technický dozor nad
prováděním podporovaných
opatření.
8. Realizujte opatření, nově
i svépomocí.
Všechna opatření musí být
provedena podle schváleného
odborného posudku. Realizaci
můžete řešit prostřednictvím
vhodného dodavatele nebo
v případě oblasti podpory A též
svépomocí.
9. Doložte Fondu provedené
práce.
Dejte dohromady všechny
doklady týkající se dokončení projektu a doručte je Fondu
nejpozději do konce doby stanovené v akceptačním dopise.
Pracovníci Fondu provedou během tří týdnů kontrolu předložených dokumentů a v případě
zjištění nedostatků vás písemně
vyzvou k jejich odstranění.
10. Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
obdržíte poštou poté, co bude
ukončena závěrečná kontrola
všech dokumentů týkajících se
dokončení projektu.
11. Výplata dotace.
Peníze obdržíte na svůj účet
do tří týdnů od obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých
nebudou zjištěny žádné nedostatky, můžete očekávat vyplacení dotace přibližně za devět
týdnů od podání žádosti.

ROZHOVOR

Ministr Brabec: Na lepší Nová zelená je v kurzu,
bydlení a úspory
dotace lidem uspoří
dáváme miliardy korun i statisíce
Úspěšný program Nová zelená úsporám
zlepšuje Čechům bydlení už mnoho let.
O peněžní podporu na lepší bydlení si
můžete požádat i vy.

Program Nová zelená úsporám
funguje úspěšně několik let.
Jaké jsou podle vás jeho hlavní
přínosy?
Když to vezmeme obecně, pomáháme lidem s bydlením a u toho snižujeme zátěž na životní prostředí. V řeči
čísel to jsou stovky tisíc tun C02, které komíny nevypustily do vzduchu,
a biliardy nevyrobených joulů energie. Když dáte dohromady tisíce realizovaných projektů a úsporu energií v řádu mnoha let, dostaneme se
do opravdu hezkých čísel. Další důležitý aspekt je samozřejmě ten, že
lidé díky našim dotacím lépe a levněji bydlí. Vyšší kvalita bydlení v opraveném domě měřitelná moc není, ale
je velmi důležitá. Co je naopak měřitelné dobře, to jsou pravidelné účty
za energie, které jsou díky úsporným opatřením nižší. V domácnosti
zůstává více peněz, což také zvyšuje
kvalitu života. Klidně bych to nazval
win-win situací – uspoříte za rekonstrukci a energie a zároveň ušetříte
životní prostředí.

Zmínil jste, že peníze pomohly
mnoha lidem v Česku. Kolik jich
zatím bylo a jsou nějaké regiony,
kde je žadatelů více?
Od roku 2014, kdy program odstartoval, jsme přijali přes 50 tisíc
žádostí s požadovanou výší podpory 11,6 miliardy korun. Celkem jsme
již podpořili 40 tisíc projektů v celkovém objemu 8,7 miliardy. A další žádosti vyřizujeme. Tradičně je
největší zájem v Moravskoslezském
a Středočeském kraji, ale žadatelé
jsou ze všech koutů republiky, v tomto ohledu je to opravdu celostátní
program. Průměrná podpora na zateplení rodinného domu se pohybuje kolem čtvrt milionu korun, což je
určitě zajímavá částka pro každého.
Bytové domy průměrně získávají na
energeticky úsporná opatření přes
800 tisíc korun.
Jak vidíte budoucnost dotačních
programů pro majitele rodinných domů?
Nová zelená úsporám patří mezi
naše nejúspěšnější programy, a to
nejen v celostátním měřítku, je dokonce odbornou veřejností hodnocena jako nejlepší program na úsporu energií ve střední a východní
Evropě. Takže v něm určitě budeme pokračovat. Stále jej inovujeme,
snažíme se program udělat co nejatraktivnější a zároveň jednoduchý
pro žadatele a také v něm co nejvíce
uplatnit nové technologie.

Jak se daří peníze rozdělovat a na co
by se měli žadatelé zaměřit, jsme se
zeptali ředitele Státního fondu životního
prostředí ČR Petra Valdmana.

Program Nová zelená úsporám
funguje mnoho let. Jeho úspěch
je daný i průběžnými změnami.
Těmi se snažíte přizpůsobit
aktuální situaci?
Na začátku je třeba říci, že pevné
jádro zůstává, program je stabilní
a dává dlouholetou jistotu budoucím investorům, projektantům, dodavatelským firmám. Naším cílem
je poskytnout lidem peníze na ekologičtější bydlení. Ke změnám přistupujeme evolučně, nikoliv revolučně, neboť situace na trhu se
vyvíjí, mění se technologie i legislativa. Program také přizpůsobujeme
novým podmínkám a trendům v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Všechny změny mají vždy stejný cíl,
a to vyjít vstříc žadatelům a motivovat je, aby nad úspornými opatřeními přemýšleli komplexně.
Je něco, co byste žadatelům
doporučil?
Důležité je, aby se na rekonstrukci či stavbu dívali komplexně. A aby si

promysleli, kde všude je možné udělat
úsporná opatření. My vždy podporujeme nové technologie a také jejich kombinace. Zpočátku se možná někomu
zdá, že je to více práce, ale po mnoho
dalších let už jenom sklízíte pozitivní efekty. Samozřejmě bych všem také
doporučil, ať využijí i naše další dotační programy pro rodinné domy, jako
je Dešťovka a kotlíkové dotace. Všechny programy se dají mezi sebou dobře
kombinovat. Ale jsme rádi i za postupné kroky a rádi podpoříme třeba samostatnou výměnu kotle nebo efektivní využívání dešťové vody.

Jak hodnotíte změny, které
průběžně zavádíte v průběhu
programu?
Mimo jiné jsme zavedli možnost
získat dotaci i na zateplení svépomocí nebo na výstavbu domů v nízkoenergetickém standardu. Tato
opatření jej zpřístupnila většímu množství zájemců. Za poslední rok jsme zaznamenali nárůst
v počtu přijatých žádostí oproti stejnému období předchozích
let o zhruba 35 procent. V oblasti
obnovitelných zdrojů vzrostl nejvíce
zájem o fotovoltaiku, a to přibližně
o 60 procent. V oblasti dotací na
výstavbu rodinných domů s velmi
nízkou energetickou náročností
s důrazem na použití obnovitelných
zdrojů energie byl zájem také více
než dvojnásobný. Průběžně také
zjednodušujeme administraci.

PODPORUJEME
Dům s nízkou energetickou náročností:
dotace 150 tis. Kč
Dům s velmi nízkou energetickou náročností:
dotace 300 tis. Kč
Dům s velmi nízkou energetickou náročností,
s důrazem na využití OZE:
dotace 450 tis. Kč
Instalace nuceného větrání
se zpětným získáváním tepla:
dotace 75–100 tis. Kč
Bonus za použití materiálu
s vydaným environmentálním
prohlášením typu III (EPD):
oblasti podpory A, B i C
Využití tepla z odpadní vody:
v kombinaci s oblastmi
podpory A, B i C,
dotace 5 000 Kč / jeden systém
Zateplení podlahy na terénu:
dotace 700–1 200 Kč/m2
Odborný posudek:
oblast podpory A –
dotace max. 25 tis. Kč,
oblast podpory B –
dotace max. 35 tis. Kč,
oblast podpory C –
dotace max. 5 tis. Kč

Výstavba zelených střech:
v kombinaci s oblastmi podpory A a B,
dotace 500 Kč/m2
Solární termické
a fotovoltaické systémy:
dotace 35–150 tis. Kč
Zateplení střechy
v podkroví:
dotace 500–800 Kč/m2
Zateplení stropu
a ostatních konstrukcí:
dotace 500–800 Kč/m2

Stínicí technika
dotace 500–1 000 Kč/m2

Výměna oken a dveří:
dotace 2 100–3 800 Kč/m2
Zateplení obvodových stěn:
dotace 500–800 Kč/m2
Výměna zdroje tepla:
podpora z programu NZÚ pouze
v případě, kdy žadatel nesplňuje
podmínky podpory z kotlíkových dotací,
nebo v případě výměny elektrického
vytápění za tepelné čerpadlo,
dotace 25–100 tis. Kč

Maximální výše podpory činí 50 % způsobilých výdajů.

Program Dešťovka je pro každého

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Nedostatek vody trápí celé Česko. Pro většinu domácností to znamená šetřit pitnou
vodou a více využívat jiné zdroje. Právě na to přispívá program Dešťovka.
Další mimořádně suchý rok změnil podmínky dotačního programu
Dešťovka. Majitelé či stavitelé obytných domů díky němu mohou ušetřit až 105 tisíc korun. Příspěvek
na nejjednodušší systém, kdy nádrž zachytává srážkovou vodu jen
k zalévání zahrady, byl dříve určen
pouze pro domácnosti z oblastí postižených kritickým nedostatkem
pitné vody. Dle stávajících pravidel
o něj mohou požádat domácnosti
z celého Česka.
„Další extrémně suchá sezóna
ukázala, že nedostatkem vody je postižena v podstatě již celá republika. Celkový roční úhrn srážek sice
výrazně neklesá, ale zásadně se
mění rozložení srážek v roce, kdy
extrémní sucha střídají silné přívalové lijáky. Musíme proto vodu lépe
využívat pro různé účely,“ uvádí ministr Richard Brabec. „Proto nabízíme možnost pořídit si dotovanou
nádrž k zálivce zahrady všem maji-

staveb opět z celé republiky a na jejich zprovoznění získají až 105 tisíc
korun.
O příspěvek na kterýkoliv ze tří
podporovaných systémů mohou žádat i majitelé obytných rekreačních domů. Objekty musí ale sloužit k trvalému rodinnému bydlení. Dotaci je možné uplatnit nejen
na pořízení nových nádrží, ale také
na úpravu třeba nepoužívané jímky,
do které lze srážkovou vodu zachytávat. Žadatelé, kteří budou systém instalovat do novostavby, mají na realizaci celého projektu dva roky.
Dotační program Dešťovka byl vyhlášen poprvé v dubnu 2017 v rámci
Národního programu Životní prostředí. Aktuálně je v něm evidováno více než 6 tisíc žádostí za 264 milionů korun. Z toho 3 tisíce žádostí již bylo proplaceno. Největší zájem je o dotované systémy na dešťovou vodu určenou pro splachování
a současně zalévání zahrady.

Z programu Dešťovka vám stát přispěje až 105 tisíc Kč.
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telům obytných domů napříč celou
republikou,“ dodává ministr životního prostředí Richard Brabec. Výše
příspěvku na nejjednodušší dotovaný systém se přitom může vyšplhat
až na 55 tisíc korun.

Vedle toho program přispívá
i na další dva systémy, díky kterým
lze srážkovou vodou také splachovat
nebo lze recyklovat odpadní vodu
z domácnosti. Mohou o ně požádat
majitelé stávajících domů i novo-

Jste připraveni na sucho?
Chyťte si Dešťovku právě teď!
Dotace až 105 tisíc korun

Dotace pro majitele či stavebníky
rodinných, rekreačních a bytových domů
na využití dešťové a odpadní vody
v domácnosti i na zahradě. Dostupná
v celém Česku.

dotacedestovka.cz
800 260 500
destovka@sfzp.cz

– vlastníci nebo stavebníci
rodinných, rekreačních
a bytových domů
– rekreační domy musí být využívány k trvalému bydlení

JAK ZÍSKAT DOTACI
– seznamte se s podmínkami
programu
– nechte si od dodavatele nebo
autorizovaného projektanta
zpracovat jednoduchý projekt
– podejte elektronickou žádost –
z pohodlí domova a bez front
– doručte žádost a přílohy v listinné nebo elektronické podobě
– doložte dokončení realizace
systému
– podepište návrh smlouvy
a vyčkejte na dotaci

VÝŠE PODPORY
Akumulace srážkové vody
pro zálivku zahrady
– dotace až 20 000 Kč
+ 3 500 Kč/m3 nádrže*
– pro stávající domy na území
celé ČR
Akumulace srážkové vody pro
splachování WC a zálivku zahrady
– dotace až 30 000 Kč
+ 3 500 Kč/m3 nádrže*
– pro stávající domy i novostavby
na území celé ČR
Využití přečištěné odpadní vody
s možným využitím srážkové vody
– dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody)
nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody)
+ 3 500 Kč/m3 nádrže
+ 10 000 Kč na projektovou
přípravu*
– pro stávající domy i novostavby
na území celé ČR
*

Kotlíkové dotace čistí vzduch i u vás

Maximálně však 50 % z celkových
způsobilých výdajů; celkové způsobilé
výdaje = výdaje přímo spojené
s realizací podporovaných opatření.

Zasaďte stromy,
je to snadné

Z České republiky postupně mizí staré kotle na uhlí, které zamořují vzduch.
Díky kotlíkovým dotacím si pořídily ekologičtější zdroj tepla desítky tisíc lidí.
Zájem o kotlíkové dotace i půjčky byl
mimořádný. Na krajské úřady dorazilo ve třetí vlně více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy
korun. „Kotlíkové dotace jsou úspěšný program, který se významně podílí na snížení emisí škodlivých látek
z lokálních topenišť. Zájem o výměny
kotlů je skutečně obrovský. Ve většině krajů jsou tisíce žádostí přijatých
do zásobníku projektů,“ uvádí ministr
životního prostředí Richard Brabec.
Znamená to, že z českých domácností zmizí další desítky tisíc starých tepelných zdrojů, které spalovaly
tuhá paliva, a významně se tak odlehčí ovzduší. Kotlíkové dotace běží od
roku 2015, od té doby investovalo Ministerstvo životního prostředí do výměn
zastaralých kotlů na tuhá paliva už
6,7 miliardy korun ze zdrojů EU. V dosavadních dvou výzvách kraje schválily
na 60 tisíc výměn v objemu 6,5 miliardy
korun, do konce roku 2020 by číslo mělo

vzrůst na minimálně 90 tisíc výměn.
Největší zájem žadatelé dosud projevili o tepelná čerpadla (30 %), značný
zájem byl i o kombinované kotle (26 %)
a plynové kondenzační kotle (21 %).
Vzhledem k velkému zájmu přesunulo Ministerstvo životního prostředí na kotlíky další peníze, a pokud se
vyčerpají, nejsou vyloučeny ani další
přesuny.
Populární jsou i kotlíkové půjčky,
díky kterým si nový kotel mohou pořídit i rodiny bez úspor. Peníze na půjčky poskytuje Státní fond životního prostředí ČR a prostřednictvím obcí si
o ně mohou požádat nízkopříjmové domácnosti z Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Efekt kotlíkových půjček pro životní prostředí
je navíc dvojnásobný. Vrácené peníze
z půjček si obce totiž budou moci ponechat a použít je na realizaci projektů,
které povedou k dalšímu zlepšení životního prostředí v jejich obci.

ZÁKAZ STARÝCH KOTLŮ SE BLÍŽÍ. VYMĚŇTE HO VČAS
Za necelé tři roky už nebude možné topit v kotlech spadajících do
1. a 2. emisní třídy. Zákaz vstoupí v platnost 1. září 2022. Zpravidla se to
týká kotlů na tuhá paliva vyrobených do roku 2000. V provozu bude možné
mít zdroje splňující minimálně 3. emisní třídu. Emisní třídu kotle je možné
dohledat na výrobním štítku kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není
údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek
nemá, je pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude.
Domácí kotle na tuhá paliva jsou významným zdrojem znečištění ovzduší.

Díky kotlíkové dotaci
můžu v naší obci
i já lépe dýchat.
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1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří
vám zpracují odborný posudek
dle podmínek programu.
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POČET PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ v poslední vlně kotlíkových dotací
Liberecký
1 370 / 147 mil. Kč
Královéhradecký
1 406 / 164 mil. Kč

Ústecký
2 323 / 270 mil. Kč

Olomoucký
2 445 / 274 mil. Kč

Hl. m. Praha
180 / 18 mil. Kč
Karlovarský
985 / 103 mil. Kč

Plzeňský
1 980 / 230 mil. Kč

Středočeský
5 230 / 618 mil. Kč

Pardubický
1 640 / 182 mil. Kč

Vysočina
2 280 / 302 mil. Kč
Jihočeský
4 282 / 487 mil. Kč

Moravskoslezský
10 534 / 1 187 mil. Kč

Zlínský
2 985 / 331 mil. Kč

Jihomoravský
1 255 / 232 mil. Kč

počet podaných žádostí / výše vyčerpaných finančních prostředků (zaokrouhleno)

Ministerstvo životního prostředí
spustilo dotační program na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci a zasadit stromy může prakticky
každý, navíc s podporou až 250 tisíc
korun. K dispozici je celkem 100 milionů korun, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Z příspěvku je
možné uhradit výdaje za sazenice,
potřebný materiál i následnou péči.
Finanční podpora míří zejména
na akční místní komunity. Peníze
pomohou dobrovolníkům osadit
listnatými stromy vhodná veřejně přístupná místa měst a obcí,
umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Financována bude také
výsadba listnáčů v uzavřených
vnitroblocích či společných dvorech bytových domů.
Dotační program je otevřen širokému spektru žadatelů. Ucházet se
o příspěvek mohou místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity,
spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. Více podrobností o sázení
stromů se můžete dovědět z webu
www.sazimebudoucnost.cz, informace o dotacích získáte také na
www.npzivotniprostredi.cz.
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Tyhle domácnosti využívají dešťovku. Přidejte se i vy
Šetřit vodou se dá i na úrovni domácností. Dotační program Dešťovka podporuje využívání
dešťové vody pro potřeby obyvatel. Domů, které tento přírodní zdroj využívají, stále přibývá.
Vyplatí se to
Pan Ondřej Perný z Kostelce u Heřmanova Městce využívá ve svém rodinném domě
vodu, která mu spadne na střechu a na pozemek. Zužitkovává i odpadní vodu ze sprchy a umyvadla, kterou přečišťuje a zalévá
s ní zahradu a splachuje toaletu.
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Proč jste se pro váš projekt rozhodl?
Dává mi ekologický smysl, že se voda zužitkovává na místě. Měla by se zadržovat v krajině, kde spadne. Dnešní doba je taková, že je
potřeba takto vodu využívat, ne že to odvedu
někam a všechna voda odteče do řeky a pryč
z republiky. Tohle byl důvod, proč jsem se rozhodl pustit se do tohoto projektu.

Měl jste kromě ekologických i ekonomické
důvody?
Samozřejmě, ty ekonomické také hrály roli.
Buď můžu na zalévání používat vodu z vodovodního řadu, což mi přijde jako zvěrstvo, nebo si
můžu vybudovat studnu. V místě, kde jsem, by
to znamenalo šedesát až osmdesát metrů, což
je ekonomicky také špatně. Takže mi přijde nej-

jednodušší zadržovat vodu, kterou vyprodukuju
v domácnosti a která mi spadne na pozemek. Je
to ekonomicky-ekologické řešení.

Udělal byste podobný systém i bez dotace?
Byl to podnět. Původně jsem o tom neuvažoval, byl to jeden z důvodů, proč jsem se do toho
pustil.
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Chtěli jsme šetřit vodu
Vít Vagner z Tisé uvažoval o šetření vodou
již v době, kdy si stavěl dům.
„Když jsme stavěli dům, udělali jsme separátní rozvody a měli jsme to připraveno na to, že
to jenom přestřihneme a napojíme z jiného
zdroje,“ popisuje Vít Vagner. Původně uvažovali o podzemní vodě, nakonec využívají vodu
dešťovou. „Přišlo nám to jako vhodnější řešení. Máme relativně dost střešních ploch, tak
jsme si říkali, že bude ideální to svést z nich,“
vysvětluje.
Prvotní motivací byly ekologické důvody. Když si následně propočítali náklady, vyšlo, že by se systém měl vyplatit i ekonomicky. „Plus minus to vycházelo, že by se to za tu
životnost vyplatit mělo. Bez dotace by to ekonomický smysl nemělo, ale to nebyl ten hlavní
důvod, proč jsme to udělali,“ říká Vít Vagner.
Srážkovou vodu chytá do podzemní nádrže
a následně ji využívá pro splachování, praní
a zalévání zahrady.
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Bylo mi líto vody
Podobně přemýšlel i Petr Kouba z Prahy 4.
„Pro pořízení nádrže na dešťovou vodu jsem se rozhodl, protože mi prostě bylo líto vody,“ vysvětluje, proč se do využívání srážek pustil. Ekonomiku tolik neřešil, nebyla to pro něho zásadní
věc. Dešťovkou splachuje toaletu a zalévá s ní zahradu.
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