POZVÁNKA NA WEBINÁŘE

Jak na úsporné bydlení
aneb dotace pro majitele rodinných
a bytových domů z programu
Nová zelená úsporám
a kotlíkových dotací

Vlastníte rodinný či bytový dům a uvažujete o rekonstrukci? Chcete stavět
nebo byste si jen rádi snížili vysoké účty za energie a vodu pořízením nádrže
na dešťovku, instalací fotovoltaiky nebo výměnou starého kotle za nový
úspornější? Potom byste si neměli nechat ujít cyklus webinářů, který pro vás
připravil Státní fond životního prostředí ČR. Představíme vám program
Nová zelená úsporám i kotlíkové dotace, které vám v době rostoucích výdajů
za bydlení dokáží ušetřit i stovky tisíc korun.
Provedeme vás dotacemi napříč oběma programy, zaměříme se jak na majitele rodinných,
tak bytových domů. Prostor bude i pro vaše dotazy. Nemusíte se předem registrovat,
stačí si jen vybrat téma, které vás zajímá, a online se připojit.
Webináře proběhnou každý den od 16:30 do 17:30.

Čtvrtek 3. března 2022
Podpora bytových domů (NZÚ)
– kompletní představení nabídky podpory pro bytové domy na území celé ČR

Pondělí 7. března 2022
Rekonstrukce rodinných domů (NZÚ)
– dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů
– dotace na výměnu oken a dveří
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Úterý 8. března 2022
Výstavba rodinných domů (NZÚ)
– dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou
náročností

Středa 9. března 2022
Fotovoltaika, dešťovka a zelené střechy pro rodinné domy (NZÚ)
– dotace na solární termické a fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla, rekuperaci, využívání
tepla z odpadní vody
– dotace na zelené střechy, využívání dešťové a přečištěné odpadní vody v domácnosti
a na zahradě

Čtvrtek 10. března 2022
Výměna starých kotlů v rodinných domech (NZÚ, kotlíkové dotace)
– dotace na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, jejichž provoz bude od 1. září zakázán
– kdo může žádat v NZÚ a kdo v kotlíkových dotacích - vysvětlení rozdílů mezi oběma programy

Semináře budou probíhat přes platformu MS Teams. Není třeba se předem registrovat.
Připojením účastník souhlasí s pořízením záznamu semináře a jeho umístěním na webové
stránky SFŽP ČR.
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