Co je to program Nová zelená úsporám
program zaměřený na podporu úspor energií a zvýšení podílu
obnovitelných zdrojů energie v obytných domech,

zdroj financování z výnosů z dražeb emisních povolenek EUA –
odhadovaná alokace cca 20 mld. Kč.
Doposud bylo do Programu přijato více jak 25 800 žádostí za
5,6 mld. Kč.

Pro koho je program určen
Rodinné domy
pro vlastníky rodinných domů – zateplování, instalace OZE
(celá ČR; oblasti podpory A, C).
pro stavebníky rodinných domů v „pasivním“ standardu (celá
ČR; oblast podpory B). Pouze první vlastník RD!

Bytové domy
pro vlastníky bytových domů v Praze – zateplování, instalace
OZE (oblasti podpory A, C).
pro stavebníky bytových domů v „pasivním“ standardu (celá
ČR; oblast podpory B).

Veřejné budovy
pro ústřední státní instituce – spolufinancování projektů OPŽP.

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?
Ekonomické důvody

úspora nákladů na vytápění,
prodloužení životnosti konstrukcí,
zvýšení hodnoty nemovitosti.
Ekologické důvody
snížení emisí škodlivých látek do ovzduší.

Vysoká kvalita vnitřního prostředí
eliminace tepelných mostů a tím omezení možnosti vzniku plísní,
tepelná pohoda,
kvalita vnitřního vzduchu.

RODINNÉ DOMY
aktuální nabídka podpory

Novinky účinné od 4. 9. 2017
Hlavní změny
nová podoblast podpory na větší fotovoltaické systémy s
akumulací energie do elektrických akumulátorů C.3.7 –
dotace až 150 000 Kč,
podpora na rozšíření stávajícího solárního systému, na
který již byla čerpána podpora z NZÚ (z nižší kategorie do
vyšší – dotace = rozdíl dotací mezi původním a novým
systémem),
dotační bonus při současné realizaci opatření z programu
NZU (oblast podpory A a C.3) a výměny kotle v rámci
výzvy na tzv. „2.vlnu kotlíkových dotací“.

RD - Obecné podmínky
celková výše podpory na jednu žádost je vždy omezena na max.
50 % řádně doložených způsobilých výdajů,
rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24
měsíců před podáním žádosti,
financování ex post – podpora je vyplácena zpětně po
doložení dokončení realizace (nutné předfinancování).

RD – Zateplování (oblast podpory A)
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Obecné podmínky
čtyři hladiny podpory - podpora od dílčích (A.0) po komplexní
realizace (A.3) - nutné uspořit alespoň 20 %,
možnost postupné realizace (etapizace výdajů na opatření),
povinná výměna starého kotle na tuhá fosilní paliva,
realizace dodavatelským způsobem,
zajištění odborného technického dozoru pro zajištění kvality
provedených opatření.

RD – Zateplování (oblast podpory A)
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Výše podpory
dle výměr jednotlivých zateplovaných/měněných konstrukcí,
další zvýhodnění pro památkově chráněné budovy, vybrané kraje
motivace ke komplexním rekonstrukcím – čím vyšší úspora, tím
vyšší dotace.
Typ konstrukce

Obvodové stěny
Střechy
Výplně otvorů
Podlahy na terénu
Stropy a ostatní konstrukce

Podoblast podpory Kč/m2

A.0 a A.1

A.2

A.3

500
500
2 100
700
330

600
600
2 750
900
400

800
800
3 800
1 200
550

RD – Nová výstavba (oblast podpory B)
Obecné podmínky
nelze čerpat podporu z oblastí podpory A nebo C,
výstavbu je možné realizovat i svépomocí, s výjimkou instalace
zařízení využívajících energii z OZE,
velmi nízká energetická náročnost,
nutná instalace systému řízeného větrání se ZZT,
maximální velikost je omezena na 350 m2.

Výše podpory
B.1 - 300 000 Kč,
B.2 - 450 000 Kč,
zvýhodnění pro vybrané kraje a materiály.

RD – Výměna zdrojů tepla (oblast podpory C1/2)
Výměna zdrojů tepla na vytápění
tam, kde nelze využít podporu z tzv. kotlíkových dotací,
nový zdroj musí splňovat požadavky na ekodesign.
Typ zdroje
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s výměníkem
Tepelné čerpadlo voda–voda, země-voda
Tepelné čerpadlo vzduch–voda
Plynový kondenzační kotel
Napojení na soustavu zásobování teplem

Výše podpory [Kč/dům]

C.1
50 000
100 000
50 000
100 000
75 000
18 000
40 000

C.2
40 000
80 000
40 000
80 000
60 000
15 000
30 000

KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP - Program výměny
zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
kontaktní e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz
kontaktní osoby: Ing. Barbora Kubernátová, tel.: 577 043 843
Ing. Ludmila Vaňková, tel.: 577 043 833

RD – Solární systémy (oblast podpory C3)
Určeno pro stávající domy i novostavby.
Možnost postupné realizace – nejprve jednodušší systém, který
může být později dále rozšířen.

Solární termické systémy
pro přípravu teplé vody – dotace až 35 000 Kč,
pro přípravu teplé vody s podporou vytápění – dotace
až 50 000 Kč.

Fotovoltaické systémy

pro přípravu teplé vody – dotace až 35 000 Kč,
s akumulací tepla – dotace až 55 000 Kč,
s akumulací elektřiny – dotace až 150 000 Kč.

RD – Řízené větrání se ZZT (oblast podpory C4)
Instalace systémů řízeného větrání se ZZT (oblast C4)
možno žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo
samostatně,
centrální systémy (C.4.1) - dotace až 100 000 Kč,
decentrální systémy (C.4.2) - dotace až 75 000 Kč,

zajištění kvality vnitřního prostředí bez zásahu uživatele.

RD – zelené střechy, využití tepla z odpadní vody
Výstavba zelených střech
pouze v kombinaci se zateplením či novou výstavbou,
podpora extenzivních, polointenzivní, ale i intenzivních střech
zelených střech při zajištění zdroje závlahy,
výše dotace až 500 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství.

Využití tepla z odpadní vody
pouze v kombinaci se zateplením, novou výstavbou nebo např.
solárním systémem,
podpory decentrálních i centrálních systémů,
až 5 000 Kč na jedno napojené odběrné místo, max. 15 000 Kč
na RD.

RD – Podpora přípravy a realizace
Podpora na zpracování odborného posudku
zpracování projektové dokumentace, energetického hodnocení,
zajištění odborného technického dozoru či např. zajištění měření
průvzdušnosti obálky (blower door test),
výše podpory
pro projekty na zateplení: až 25 000 Kč,
pro projekty na novou výstavbu: až 35 000 Kč,
pro obnovitelné zdroje energie: až 5 000 Kč,

vyplácí se společně s podporou na úsporná opatření.

Administrace žádosti a
požadované dokumenty

Administrace žádostí
Rychlá administrace
elektronické podání žádosti i komunikace
pravidlo 3 týdnů

Jednotlivé kroky u typické žádosti
podání a doručení žádosti na Fond
kontrola žádosti
akceptace žádosti
realizace opatření žadatelem
doložení dokončení realizace
vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory
výplata podpory

Administrace žádostí
Jaké dokumenty jsou požadované při podání žádosti?
formulář žádosti o podporu (originál) – vytisknete si z
informačního systému pro registraci žádosti
odborný posudek (originál) – projektová dokumentace a
energetické hodnoceni
krycí list technických parametrů (originál)
Případně další dokumenty (pokud jsou pro danou žádost relevantní):

plná moc (originál) – pouze tehdy, pokud chci být zastupován
souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti
(originál, není nutné úřední ověření podpisů)

Administrace žádostí
Dokumenty požadované k doložení dokončení realizace
formulář „Doložení realizace“
výpis z katastru nemovitostí
faktury za realizaci podporovaného opatření včetně potvrzení
o úhradě
doklad o projednání záměru se stavebním úřadem
závěrečná zpráva odborného technického dozoru
protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy
dokumenty prokazující soulad technických vlastností
použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu –jen
pokud nejsou v SVT

Podpora žadatelům
Kde hledat informace
Kde mi poradí

Dosáhnete na dotace ?
Online kalkulačka NZÚ
vytvoření vlastní kalkulace dotace na vlastním RD,
rozsáhlý výběr typů RD,
vysoká variabilita možných opatření,
zjednodušené zadávání,
okamžitě orientační vyhodnocení splnění podmínek programu
NZÚ,
okamžitě výpočet výše dotace,
zdarma a bez registrace,
http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

Informace pro žadatele a zpracovatele
WEB Programu: www.novazelenausporam.cz
•

elektronické podání žádostí, formuláře, FAQ, aktuality

NOVÉ: Poradenské centrum NZÚ: nzu.sfzp.cz
• Seznam specialistů, ukázkové příklady, on-line
kalkulačka, seznamy výrobků a technologií…
Newsletter
• vždy aktuální informace na Váš e-mail
Zelená linka 800 260 500
• Zodpovězení obecných dotazů o programu

Na dotazy žadatelů a zpracovatelů odborných
posudků jsou připraveni odpovídat specialisté
na krajských pracovištích
Krajská pracoviště

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice,
Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem,
Karlovy Vary, Olomouc, Zlín, Jihlava
Konzultační hodiny
Pondělí
Středa
Pátek

9:00 – 17:00 hodin
9:00 – 17:00 hodin
9:00 – 12:00 hodin

Děkuji za pozornost!
Ing. Lubomír Čech
Státní fond životního prostředí ČR
Budova 51, J. A. Bati 5645, 760 01 Zlín
tel. 577 522 274
e-mail: lubomir.cech@sfzp.cz

www.novazelenausporam.cz
Zelená linka: 800 260 500
E-mail: dotazy@sfzp.cz
Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 267 994 300, www.sfzp.cz

