DOTACE PRO ÚSPORNÉ BYDLENÍ
POD JEDNOU STŘECHOU. VYBERTE SI
Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program v ČR.
Podporuje renovace a výstavbu nízkoenergetických rodinných a bytových domů
a využití obnovitelných zdrojů energie. Majitelům a stavebníkům nemovitostí přináší
energetické a finanční úspory. Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí
a administrací je pověřen Státní fond životního prostředí ČR, který do roku 2030
rozdělí minimálně
.

39 miliard korun

150 000 Kč/byt

13 000–20 000 Kč/kW

Novostavba. Stavba domu
s velmi nízkou energetickou
náročností, koupě bytu
v novém bytovém domě nebo
přeměna již dokončeného
domu na pasivní

Pořízení a instalace systému na
přípravu teplé vody pomocí solárních
panelů či tepelného čerpadla

700–1 000 Kč/m2
Výstavba zelené střechy na bytovém
domě nebo na dalších nadzemních
stavbách. Výše dotace na jednu stavbu
může dosáhnout až 300 000 korun

1 500 Kč/m2

od 37 000 Kč
Dešťovka. Efektivní
zachytávání a využití
dešťové vody na zalévání
zahrady a splachování
toalet nebo recyklace
odpadní vody
z domácnosti

Venkovní stínicí
technika – žaluzie
a rolety – nejen pro
lepší tepelný komfort
místností v domě

15 000 Kč/kWp
10 000 Kč/kWh
5 000 Kč/byt
Fotovoltaická elektrárna
propojená s distribuční
soustavou. Elektrická
energie pro společné
prostory a byty, pro
ohřev teplé vody
a dobíjení elektromobilů
obyvatel domu

700–3 800 Kč/m2
Zateplení obvodových
stěn, střechy, stropů,
podlah a balkonů a
výměna oken a dveří
u stávajících bytových
domů

45 000 Kč/byt

2 500–50 000 Kč

Pořízení a instalace
dobíjecí stanice
pro elektromobily
a zařízení nezbytných
pro jejich provoz

Výsadba zeleně v okolí
nebo ve vnitrobloku
bytového domu.
Maximálně 20 listnatých
nebo ovocných stromů,
vysazených na veřejnosti
přístupných pozemcích
a ve vlastnictví nebo
dlouhodobém využívání
žadatele

15 000–70 000 Kč
Projekt, energetické
hodnocení, odborný
technický dozor a měření
průvzdušnosti obálky
budovy

10 000–35 000 Kč/byt
Výměna neekologického
kotle, lokálního topidla na
pevná paliva a elektrického
nebo plynového vytápění,
využívaného jako hlavní zdroj
tepla, za kotel na biomasu
nebo plynový kondenzační
či tepelné čerpadlo

25 000–35 000 Kč/byt

10 000 Kč/byt

Systém řízeného větrání se
zpětným získáváním tepla

Využití tepla z odpadní
vody včetně příslušenství
a zapojení systému

www.novazelenausporam.cz

JE TO LEHČÍ, NEŽ SI MYSLÍTE
Žádost o dotaci můžete podat přes www.novazelenausporam.cz před, v průběhu
i po realizaci stavby, rekonstrukce nebo koupě. Její podání včetně všech dokumentů
a následná komunikace se Státním fondem životního prostředí ČR budou probíhat
elektronicky. Díky tomu vše vyřídíte z pohodlí domova bez zbytečného papírování.
Příjem žádostí odstartoval v říjnu 2021 a poběží i v následujících letech.

SEZNÁMENÍ

Přečtěte si podmínky programu

PROJEKT

Na www.novazelenausporam.cz
si vyberte specialistu, který
vám pomůže s přípravou
a zpracováním projektu

ŽÁDOST

Založte si elektronickou identitu
občana a online podejte žádost

REALIZACE

Vyberte si odborníka, aby vám
pomohl s realizací, zvolte
vhodné výrobky

DOTACE

Pro proplacení dotace
předložte potřebné dokumenty
o provedených pracích

Využijte seznam výrobků
a technologií na
www.novazelenausporam.cz
a vyberte si vhodný výrobek pro
svůj projekt. U registrovaných
výrobků máte jistotu, že splňují
parametry programu.

Stovky kontaktů na specialisty
a dodavatelské a realizační firmy,
které vám pomohou s přípravou
a provedením rekonstrukce nebo
stavby domu, najdete v databázi
na www.novazelenausporam.cz.
Seznam není povinný, ale může
vám výrazně usnadnit cestu
k dotaci.

BYDLETE LÉPE A ÚSPORNĚJI
Vlastníte bytový dům a uvažujete o rekonstrukci? Nebo třeba jen o výměně kotle,
instalaci solárního systému nebo zachytávání dešťovky? Plánujete koupi bytu
v novostavbě nebo stavbu bytového domu? Spořte s Novou zelenou úsporám!

DVOJÍ ÚSPORA
PENĚZ

I ČAS JSOU PENÍZE
Díky online podání žádosti
a možnosti požádat o podporu
na více opatření najednou vyřídíte
dotaci jednoduše a rychle.

S dotací uspoříte jak za vstupní
investici, tedy na pořízení
úsporného opatření, tak díky
snížení spotřeby i na budoucích
výdajích za pitnou vodu a energie.

ZHODNOŤTE SVOU
NEMOVITOST
Úsporná opatření zhodnotí
vaši nemovitost i s výhledem
do budoucna, kdy požadavky
na energetické a ekologické
vlastnosti budov budou stále více
ovlivňovat jejich cenu. Zároveň si
své bydlení užijete, budete bydlet
lépe a komfortněji.

KOMBINUJTE A SPOŘTE
JEŠTĚ VÍC
Za kombinaci více opatření můžete
navíc získat zajímavé bonusy. Čím více
opatření zkombinujete, tím vyšší bonus
získáte ke standardní dotaci.

0 000 korun za vybranou
• 2kombinaci
20 000 korun. Až tolik můžete na
• 1kombinacích
uspořit, protože bonusy

+ 20 000 Kč

+
FOTOVOLTAIKA

ZATEPLENÍ

se mohou sčítat

+

+
FOTOVOLTAIKA

ZATEPLENÍ

+ 40 000 Kč
NÁDRŽ
NA DEŠŤOVOU
VODU

CHCETE VĚDĚT VÍC?
www.novazelenausporam.cz
E-mail
Zelená linka
pondělí–pátek:

info@sfzp.cz
800 260 500
7.30–16.00

Osobní konzultace na krajských pracovištích
pondělí a středa:
9.00–17.00
pátek:
9.00–12.00

LIBEREC
U Jezu 525/4

ÚSTÍ NAD LABEM
Mírové náměstí 3129/36
KARLOVY VARY
Majakovského 707/29

HRADEC KRÁLOVÉ
Horova 180/10
OSTRAVA
Českobratrská 7

PRAHA
Olbrachtova 2006/9
PARDUBICE
Pernerova 168
PLZEŇ
Kopeckého sady 11

OLOMOUC
Jeremenkova 1211/40b

JIHLAVA
Havlíčkova 111

BRNO
Kotlářská 51

ZLÍN
Budova 51, J. A. Bati 5645

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Mánesova 3a

NextGenerationEU

STAVÍTE NEBO

REKONSTRUUJETE

BYTOVÝ DŮM?
Řekněte si o dotaci až 50%
www.novazelenausporam.cz

