Stavíte?
Rekonstruujete?
Řekněte si o dotaci!
Oblast podpory A
Snižování energetické
náročnosti stávajících
rodinných domů

Plánujete stavět či zateplovat dům, vyměnit okna, dveře
nebo si například pořídit solární panely? Chcete ulevit
rozpočtu své domácnosti? Potom právě vám je určen

dotační program Nová zelená úsporám.

Oblast podpory B
Výstavba rodinných
domů s velmi nízkou
energetickou náročností

Oblast podpory C
Efektivní využití
zdrojů energie

le o dotace:

Zelená linka pro žadate

800 260 500
Více informací a příjem

žádostí:

m.cz

www.novazelenauspora

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR

Na co dáváme dotaci
Oblast podpory A

Oblast podpory B

Oblast podpory C

Zateplení rodinných domů...

Výstavba v pasivním standardu...

Obnovitelné zdroje energie...
Výstavba zelených střech
(oblasti A a B)

Instalace nuceného větrání
se zpětným získáváním tepla

Solární
systémy
Bonus za použití materiálu
s vydaným environmentálním
prohlášením typu III (EPD)
(oblasti A, B i C)

Zateplení
střechy
Zateplení stropu
a ostatních
konstrukcí

Využití tepla
z odpadní vody
(oblasti A, B i C)

Výměna oken
a dveří

Zateplení podlahy
na terénu

Zateplení
obvodových stěn

Odborný posudek
(oblasti A, B i C)

Výměna
zdroje tepla

Žádat o dotaci
můžete až do roku

Ze způsobilých výdajů
dotace pokryje až

Průměrná výše
dotace dosahuje

2021

50 %

215

Jak požádat o podporu krok za krokem
Podrobný průvodce dotacemi z programu Nová zelená
úsporám a nejen to jsme pro vás připravili na webových
stránkách programu.

Krajská pracoviště SFŽP ČR
Využijte osobních konzultací: po a st od 9.00 do 17.00 hod.,
pá od 9.00 od 12.00 hod. Přijďte, poradíme vám jak na to!

tis.
Kč

lů
Už desítky tisíc žadate
dosáhly na dotaci
.
Nová zelená úsporám
Připojte se k nim i vy!
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