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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
KROK ZA KROKEM K ZÍSKÁNÍ DOTACE



Dotace až 450 000 Kč na dům a 35 000 Kč na přípravu dokumentace
Využijte následné dotace na fotovoltaiku až 150 000 Kč

Je to snadné. S námi to zvládnete!


Seznamte se s podmínkami Programu

Využijte služeb našeho odborného poradce a možností bezplatné osobní konzultace nebo informací uvedených
na internetových stránkách www.novazelenausporam.cz.



Vypracování projektové dokumentace, optimalizace projektu a energetické hodnocení

Podmínky pro zařazení do programu splníte tím, že doložíte tzv. energetické hodnocení zpracované
oprávněnou osobou. Ten se skládá ze dvou částí – projektová dokumentace a energetické hodnocení. Tyto
služby jsou námi zajišťování v rámci přípravy projektové dokumentace.



Kompletace žádosti o dotaci a její podání

Po vypracování potřebných dokumentů Vám pomůžeme zkompletovat povinné přílohy k žádosti o dotaci
skládající se z administrativních dokumentů (např. souhlasné prohlášení spoluvlastníků).
Po kompletaci povinných příloh k žádosti o dotaci Vám pomůžeme vyplnit elektronický formulář žádosti o
dotaci, kterým si rezervujete finanční prostředky na Váš projekt. Po úspěšné evidenci žádosti na webových
stránkách je nutné vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit
fondu na adresu Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha či jiné krajské pracoviště
nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti.



Kontrola žádosti SFŽP

Doručenou žádost včetně všech povinných příloh fond překontroluje. V případě nedostatků Vás fond písemně
vyzve k jejich odstranění, ale pouze jedenkrát v každém kroku kontroly. Na odstranění nedostatků Vám fond
poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace Vaší
žádosti ukončena a zamítnuta. Nastane-li daná situaci, vyřešíte toto samozřejmě v součinnosti s námi!
Bude-li Vaše žádost v pořádku, SFŽP Vás bude písemně informovat o její akceptaci.



Realizace opatření

V oblasti podpory B (novostavby) může být objekt realizován dokonce svépomocí, nemusíte si tak lámat hlavu,
zda je případný dodavatel v nějakým schváleném seznamu dodavatelů.
Všechna opatření musí být provedena podle dodané a schválené dokumentace. Jejich realizaci musíte dokončit
nejpozději do konce doby stanové v akceptačním dopise. V případě novostaveb je to lhůta 24 měsíců mezi
akceptací žádosti a doložením realizace záměru.



Závěrečné vyhodnocení žádosti

Řádné ukončení realizace je nutné doložit SFŽP, který provede kontrolu a v případě zjištěných nedostatků Vás
vyzve písemně k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků Vám SFŽP poskytne přiměřenou lhůtu. Obvykle se
mezi dokládané dokumenty řadí výpis z katastru, potvrzení stavebního úřadu, vybrané faktury a potvrzení o
jejich úhradách, protokol o test průvzdušnosti (blower door test), aj. Řešte opět v součinnosti s námi!
Vyhodnotí-li fond žádost i realizaci opatření jako bezchybné, proběhne registrace akce a bude Vám doručeno
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.



Výplata dotace

Dotace bude vyplacena na Váš bankovní účet nejpozději do jednoho měsíce ode dne vydání Registrace a
rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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