Nová zelená úsporám Light
Cíl výzvy
Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů.
Podpora z této výzvy je speciálně zaměřena na skupiny obyvatel s nízkými
příjmy, příjemce vybraných typů sociálních dávek a důchodů.

Základní informace


Vyhlášení výzvy 14. 11. 2022



Žádosti je možné podat v období od 9. 1. 2023 v 10:00 do 31. 8. 2024 v
15:00 (nebo do vyčerpání alokace)



Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 8. 2024 (od
vyplacení zálohy má žadatel 12 měsíců na realizaci v odůvodněných
případech lze lhůtu prodloužit o půl roku)



Maximální výše podpory je určena typem aktivity a případně jejím
rozsahem, nejvýše však 150 000,- Kč/žádost na jeden rodinný dům.
Výše dotace max. 100% nákladů.



Alokace 1 500 mil. Kč, financováno z modernizačního fondu



Peníze žadateli jsou vyplaceny předem, pokud se nejedná o zpětné
financování dříve realizovaných aktivit. Dotaci lze vyplatit i zpětně na
realizace uskutečněné již od 12. 9. 2022.



Místo realizace – území ČR

Základní informace
Způsoby realizace
 Dodavatelsky
 Svépomocí

Oprávnění příjemci podpory
 Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, ve kterém má trvalý pobyt
počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
 žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání
žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
nebo
 žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu
pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou
dobu).

Podporované aktivity a jejich maximální výše v Kč

Způsob podání žádosti
Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají pouze
elektronicky prostřednictvím agendového informačního systému Státního
fondu životního prostředí České republiky (dále jen „AIS SFŽP ČR“), který je
dostupný na webových stránkách programu: www.novazelenausporam.cz.
Pro registraci žadatele a následné podání žádosti v AIS SFŽP ČR je nutné mít
zřízený některý z identifikačních prostředků pro vzdálené prokazování
totožnosti napojených na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA).
(Bankovní identita zatím není podporována)
Přílohy:
 Fotodokumentace – zásadní příloha stav před realizací, během realizace
př. přiložený metr k materiálu, a po realizaci.
 Odborný posudek – formulář, kde se vyplní, co chce žadatel realizovat
potvrzený např. od MAS nebo jiného příslušného subjektu.
 Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu.
 Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.
 Závěrečná zpráva o provedených aktivitách (opatřeních).

Více informací na:
https://novazelenausporam.cz/
Děkujeme za pozornost.

