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Nová zelená úsporám:
Startuje kontinuální výzva, poběží do roku 2021.
Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun
Petra Roubíčková, mluvčí MŽP
ních systémů nemalé úspory, nová podpora pomůže snižovat závislost ČR na fosilních palivech
a rozvíjet využití obnovitelných zdrojů energie
v ČR,“ dodává ministr Brabec.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond
životního prostředí ČR zveřejnily dne 21. října 2015
podmínky další výzvy v programu Nová zelená
úsporám určené pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat
o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí začal 22. 10. 2015. K dispozici je pro letošní rok
520 milionů korun, v příštím roce bude v programu
očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.
Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je dlouhodobá, kontinuální forma výzvy. Ta se
od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik
měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do
roku 2021. Během této doby program přerozdělí
zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.
„V posledním roce a půl jsme nastavili a prověřili
nové, jednodušší a otevřenější podmínky programu.
Ty z něj učinily program stabilní a předvídatelný na
několik let dopředu, proto dnes můžeme vyhlásit
výzvu, která potrvá až do roku 2021 a ve které by už
nemělo docházet k zásadním změnám v průběhu
programu. Naším cílem je, aby lidé mohli z NZÚ pohodlně a průběžně čerpat dotace na renovace, které
jim v budoucnu ušetří desítky tisíc korun,“ říká ministr
životního prostředí Richard Brabec.
„Výhodou kontinuální výzvy je, že žadatel si
svoji akci může v klidu naplánovat a přizpůsobit
svým finančním i časovým možnostem. Realizaci
úsporných opatření tak může provádět po částech
i v průběhu několika let, a to s dotací,“ pokračuje
ministr.
Další velkou novinkou programu je zcela nová
podpora malých fotovoltaických systémů. Z programu bude možné nově získat dotaci na instalaci FV systémů pro přípravu teplé vody a instalaci
malých FV elektráren určených pro výrobu elektřiny k přímé spotřebě v domácnostech. Na systém
bude možné získat až 100 tisíc korun.
„My jsme se k tomuto kroku rozhodli především
proto, abychom motivovali občany k energetické
soběstačnosti. Rodinám přinese instalace solár-

Aktuální výzva je určena majitelům rodinných
domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří,
zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za
tepelné čerpadlo či solární systémy. Podporována je
i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše
dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor
a ve výsledku může uhradit až 50 % celkových výdajů.
Současně nová výzva přináší několik změn, které
se týkají zejména výměny neekologických zdrojů
vytápění. Na ty lze získat výhodnější podporu přímo
z tzv. kotlíkových dotací Operačního programu Životní prostředí, a proto byla tato opatření v programu
Nová zelená úsporám omezena. I tak ale stále zůstává
zachována podpora výměny elektrických zdrojů za
účinná tepelná čerpadla, instalace termických a nově
i fotovoltaických solárních systémů a instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
Stejně jako v minulých výzvách Nové zelené
úsporám je možné zažádat o dotaci před realizací
podporovaných opatření, v jejich průběhu nebo i
po dokončení. „Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty proplácíme do 9 týdnů
od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, garantujeme proplacení
do 6 týdnů od doložení realizace,“ uvádí k průběhu
administrace Petr Valdman, ředitel Státního fondu
životního prostředí ČR.
Žádosti Státní fond životního prostředí ČR přijímá
od čtvrtka 22. října 2015 od 10 h. Podání žádosti je
rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář na
internetových stránkách NZÚ. Žadatelům, kteří nemají přístup k internetu, mohou s podáním elektronické
žádosti pomoci pracovníci na krajských pobočkách
Státního fondu životního prostředí ČR. V obou případech je však nutný také vytištěný vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci, který je potřeba spolu
s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně
doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště SFŽP
ČR. K této žádosti musí zájemce o dotaci také přiložit
projektovou dokumentaci navrhovaných opatření
a energetické hodnocení.
Program Zelená úsporám byl vyhlášen poprvé
v roce 2009 a v rámci rodinných a bytových domů
bylo již žadatelům proplaceno 74 024 žádostí v celkové hodnotě přes 20 miliard korun. V letošním roce
se po dotacích na rodinné domy jen zaprášilo. Peníze
na úsporná energetická opatření byly v předešlé výzvě vyčerpány během dvou měsíců. Za tu dobu bylo
přijato 4 724 žádostí za více než jednu miliardu korun.
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V zásobníku zůstalo 226 projektů za 56 milionů korun, o jejichž případné podpoře ministr rozhodl navýšením alokace předchozí výzvy. „Tato čísla myslím
nejlépe svědčí o úspěchu programu a také o tom, že
jsme NZÚ v loňském roce nastavili správně,“ doplnil
na závěr ministr Brabec.
KONTINUÁLNÍ VÝZVA V KOSTCE
· Kontinuální výzva – není omezena lhůtou pro
podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12.
2021.
· Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání
aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou
postupně přesouvány do řádné administrace,
tak jak budou postupovat výnosy z prodeje
emisních povolenek. MŽP bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích
a stavu programu.
· Nově je možné získat příspěvek na solární fotovoltaické systémy a na samostatnou instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním
tepla.
· Možnost kombinace programu Nová zelená
úsporám a tzv. kotlíkových dotací podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.
· Výše dotace až 50 % z celkových způsobilých výdajů, max. výše podpory 5 mil. Kč.
· Rychlá administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
· Méně papírování – méně povinných dokladů
a ověřených kopií.
· Realizace podporovaných opatření v rodinných
domech nacházejících se v Moravskoslezském
a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % (zvýhodnění se nevztahuje na
dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru).
· Žádosti mohou žadatelé elektronicky podávat
od 22. října 2015 od 10 hodin.
· Kompletní podmínky najdou žadatelé od 21.
října 2015 na stránkách programu http://www.
novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/ a také zde: http://www.novazelenausporam.cz/dokumenty/?page=0.
(pr)

