Příjem žádostí do Nové zelené úsporám 2013
odstartoval v pondělí
Od pondělí 12. srpna 2013 se začínají přijímat žádosti v první výzvě
programu Nová zelená úsporám, určené pro rodinné domy.
První výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování
energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení - čím
nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší
podpora), na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou
náročností a na efektivní využití zdrojů energie - např. na výměnu zdrojů tepla na tuhá a
vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu,
krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, solární systém na
ohřev teplé vody
a přitápění).
Součástí podpory je i příspěvek na přípravu a zajištění realizace těchto opatření (např. podpora
na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení měření
průvzdušnosti obálky budovy).
Žadatelé, kteří zkombinují více opatření, mají možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za
kombinaci vybraných opatření. Finanční prostředky mohou být vyplaceny už na podzim
letošního roku.
Vlastníci rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 mohou žádat o podporu
z programu za zvýhodněných podmínek, tj. například prodloužení termínu pro dodání povinných
příloh a navýšení podpory.
Nyní je na podporu vyčleněna jedna miliarda ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR,
z prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, dalších 500 milionů z prodeje
povolenek pak očekává ministerstvo do konce roku. Celkem tedy letos na financování programu
půjde 1,8 mld. korun.
Další podrobnosti, včetně vypracovaných modelových příkladů, kalkulačky pro výpočet výše
podpory, návodu na podání žádosti nebo vzorové smlouvy o dílo, najdou zájemci na webových
stránkách www.nzu2013.cz.
Seznam krajských pracovišť, kde můžete získat informace a odpovědi na svoje dotazy, najdete
na: www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/krajska-pracoviste/.

Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového a marketingu
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz
Dále upozorňujeme, že další možností k získání tzv. „Kotlíkové dotace“ bude poskytována
dotace domácnostem ve Středočeském kraji. Výzva by měla být spuštěna 2. září 2013, více
najdete: http://www.cesbrod.cz/item/vyzva-na-podporu-vymeny-domacich-kotlu

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD, NEMÁ VÍCE INFORMACÍ, PROTO JE TŘEBA SE
OBRACET NA KONTAKTY UVEDENÉ NA STRÁNKÁCH – ODKAZY V ČLÁNKU.

