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Nová zelená úsporám prodloužena do konce roku

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín podání žádostí do programu Nová zelená úsporám do konce letošního roku, tj. do 31. 12. 2014 do 12.00 hodin. Rozhodnutí prodloužit termín padlo
na základě průzkumu mezi odbornou veřejností. V posledním týdnu navíc Státní
fond životního prostředí ČR, který žádosti administruje, eviduje vysoký zájem ze
strany žadatelů. Za poslední týden SFŽP
přijal žádosti v hodnotě 53 milionů Kč.
„Příjem žádostí o dotaci z programu Nová
zelená úsporám se prodlužuje až do konce
tohoto roku. Poptávka po zpracování energetických posudků výrazně převyšuje aktuální
kapacity zpracovatelů. Stavební sezona ještě
neskončila a my chceme vyjít vstříc co nejvíce
zájemcům o dotace na energeticky úsporné
bydlení,“ uvedl ministr životního prostředí
Richard Brabec.
Prodloužením termínu reaguje ministerstvo i na diskuse s odborníky z aliance Šance
pro budovy nebo např. ze Svazu podnikatelů
ve stavebnictví. „Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR tento krok samozřejmě vítá – na
pracovních jednáních vždy doporučoval prodloužení programu jako jednu z možností, jak

snižovat energetickou náročnost v oblasti bytové výstavby v České republice. Jako zástupce
stavebních firem jsme také rádi, že vláda podpoří zejména středně velké a malé stavební
firmy, které dostanou příležitost pro realizaci
projektů v rámci Nová zelená úsporám,“ hodnotí krok ministerstva generální ředitel Svazu Miloslav Mašek.
Státní fond životního prostředí v posledním týdnu přijal 264 žádostí za 53 milionů
korun. V programu je k 20. říjnu registrováno
2762 žádostí s požadovanou alokací 534 milionů korun. Zbývající prostředky z aktuální
alokace 1,9 mld. korun budou převedeny do
příštího roku. Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyjednává s Ministerstvem
pro místní rozvoj na rozšíření programu také
o bytové domy. „Naším cílem je vytvoření stabilního a dlouhodobého programu na podporu energeticky úsporného bydlení. Počítáme
tak s další výzvou v průběhu příštího roku, kdy
do programu vstoupí i bytové domy,“ uzavírá
ministr Brabec.
Program Nová zelená úsporám se
zaměřuje zejména na zateplování rodinných
domů, výměnu oken a dveří, výstavbu tzv.
„pasivních domů“ a výměnu starých neekologických kotlů za nové úsporné kotle na
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biomasu, plyn, tepelná čerpadla a instalaci
solárních panelů.
Majitelé rodinných domů mohou získat až
55% podporu na zateplení rodinného domu. Na
nové ekologické zdroje mohou dostat dokonce
75% dotaci. Čím víc způsobů úspory energií žadatel provede, tím vyšší podporu získá. Zároveň
může dosáhnout i na jednorázový finanční bonus, a to kombinací vybraných opatření. Získat
lze také příspěvek na pořízení solárních systémů
pro rodinné domy. Finance získají opatření, která
byla zahájena po 1. 1. 2013.
Veškeré informace najdete na webových
stránkách: www.novazelenausporam.cz, dotazy můžete řešit přes bezplatnou Zelenou linku 800 260 500 v pondělí až pátek 7:30–16:00
nebo e-mailem na adresu: info@sfzp.cz.
Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí,
vedoucí oddělení tiskového a PR
Ministerstvo životního prostředí

