Pokračování programu
Nová zelená úsporám

Skutečně celostátní
program

program NZÚ 2014-2021

Přijato: 90 414 žádostí
Schváleno: 75 764 žádostí
Vyplaceno: 60 101 žádostí
11,63 mld. Kč

program NZÚ 2021+
údaje k 28. 2. 2022

Přijato: 11 862 žádostí
Podpora: 1,961 mld. Kč

Nová zelená úsporám
2021–2030
Širší nabídka dotací
Výhodnější podmínky

Jednodušší vyřízení
žádosti

Pro koho je program určen
Rodinné domy

Pro vlastníky rodinných domů – zateplování, instalace OZE, podpora
hospodaření s vodou, zelené střechy, …

Pro stavebníky a zájemce o koupi rodinného domu v „pasivním“ standardu.

Bytové domy

Pro vlastníky bytových domů – zateplování, instalace OZE, podpora
hospodaření s vodou, zelené střechy, výsadba zeleně, …

Pro stavebníky bytových domů v „pasivním“ standardu a zájemce o bydlení v
takových domech.

Programy na sebe plynule navazují
nový program NZÚ vyhlášen 21. 9. 2021

kontinuální příjem žádostí započal 12. 10. 2021
výdaje uznatelné od 1. 1. 2021
na výměny zdrojů a instalace OZE až 8,5 mld Kč

Výměna zdrojů tepla – co je měněno?
Kotle na pevná paliva nižší než 3. třídy
Kotle na topné oleje
Lokální topidla na pevná paliva
Elektrické vytápění – za systém s tepelným čerpadlem s
elektrickým pohonem

Plynové vytápění (pouze v bytových domech) – za systém s plynovým
tepelným čerpadlem nebo hybridním TČ nebo kogenerační jednotku

Technické požadavky
částečné sjednocení podmínek s „kotlíkovými dotacemi pro nízkopříjmové
domácnosti“
požadavek na splnění ekodesignu
tepelná čerpadla – třída A++ a lepší (pozor, pro kotlíkové dotace postačuje A+)
kotle na biomasu – třída A+ a lepší
plynové kondenzační kotle – třída A a lepší
u kotlů na biomasu s ručním přikládáním – povinnost AN
nově pro biomasové automaty – bonus za sezónní zásobník paliva
nově TČ vzduch-vzduch (pokud dům nemá teplovodní systém UT)
lokální zdroje - pouze se samočinnou dodávkou paliva: A+ a A++

Výměna hlavních zdrojů na vytápění (C.1 v RD)
Typ zdroje tepla

Plynový kondenzační kotel

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou
dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem
pelet
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Napojení na soustavu zásobování teplem

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním
výměníkem
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla

Dotace (Kč)

35 000
80 000
100 000
80 – 140 000
60 000
40 000
45 000
30 000

Výměna hlavních zdrojů tepla (C.1 v BD)
Typ zdroje tepla

Max. dotace BD
(Kč / b.j.)

Plynový kondenzační kotel

12 000

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet

25 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění

30 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

18 000

Napojení na soustavu zásobování teplem

10 000

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

30 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s teplovodním výměníkem

35 000

Podané žádosti na výměnu zdroje v RD
C.1

Popis

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou
dodávkou paliva
Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř.
Kamna-bio
teplovzdušné
Kotel-bio

Kamna-bio+

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem
Kotel-plyn Plynový kondenzační kotel
TČ-vytápění Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
TČvytápění+ Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené ke
TČ+FV
stávajícímu FV systému
TČ-vzduch Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
CZT
Napojení na soustavu zásobování teplem

Celkem

údaje k 3. 3. 2022

počet
žádostí
762
91
3
11
475
1 075
2 845
74
37
0

5 373

Další podporované technologie
Fotovoltaické systémy
Systémy pro ohřev vody
Řízené větrání se ZZT
Systémy využívající tepla z odpadní vody
Technologie pro dobíjení automobilu

Adaptační a mitigační opatření
Hospodaření s dešťovou vodou - „Dešťovka“
Výstavba zelených střech
Stínicí technika
Výsadba stromů – pro bytové domy

Podpora na přípravu a realizaci BD

projektová příprava, energetické hodnocení, odborný technický dozor, měření
průvzdušnosti obálky

Opatření
Zateplení
Výstavba

OZE a další vybraná opatření (hospodaření s
odpadní vodou)

Oblast

Podpora (Kč)

PROJEKT-TECH

15 000

PROJEKT-ZATEPLENÍ
PROJEKT-PASIV

40 000
70 000

dále také posouzení statiky: 10 000 Kč, hydraulický výpočet UT: 1 000 Kč/bj, povinná publicita

Bonusy

20 000 Kč navíc za každou kombinaci
- např. zateplení + FVE = bonus 20 000 Kč, zateplení + FVE + dešťovka = bonus 40 000 Kč
bonus + 10 % pro strukturálně postižené regiony (KVK, MSK, ÚLK)

Je to lehčí, než si myslíte!

Administrace žádostí
Podpora je vždy vyplácena ex post - žadatel akci financuje z vlastních zdrojů a po doložení
dokončení realizace je dotace vyplacena.
Žádosti na jeden objekt je možno podávat i postupně, např. na dílčí zateplení a realizovat tak celkově
větší rozsah opatření s omezenými prostředky.
Podání žádosti je možné před, v průběhu a po dokončení realizace opatření (výjimku tvoří akce v
režimu veřejné podpory při využití tzv. blokové výjimky – zde je možné podat žádost pouze před
zahájením realizace opatření – nutno prokázat motivační účinek)
Elektronické podávání žádostí – systém AIS, ENEX, Identita občana
Výhradně elektronická komunikace – podání žádosti, projektová dokumentace, doložení realizace
(soupis faktur a jiné dokumenty)

Požadované dokumenty k podání žádosti
Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele.
Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti (pouze pokud má dům více vlastníků), popř. zápis
ze schůze SVJ
Pro některé typy opatření projektová dokumentace, obsahující zejména:
•

Technickou zprávu popisující navrhovaná opatření, základní výkresy, schémata zapojení

(zjednodušeně).

Další dokumenty (dle druhu opatření a stavby), např. doklad o užívání rekreační stavby pro bydlení,
vyjádření orgánu památkové péče nebo ochrany přírody, stavební povolení,
Fotodokumentace stávajícího zdroje
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího zdroje na pevná paliva
Fond si může vyžádat i další dokumenty nezbytné pro posouzení žádosti.

Požadované dokumenty k doložení realizace

Pokud došlo ke změnám v žádosti (druh a rozsah opatření) nebo jiným podstatným změnám, je nutno
je nejpozději s doložením realizace oznámit.
Faktury a jiné účetní doklady včetně příloh – dokládají cenu provedených opatření včetně projektové
dokumentace, použité materiály a jejich množství.
Potvrzení o úhradě, např. výpis z účtu, příjmový pokladní doklad. Nestačí převodní příkaz!
Fotodokumentace nového zdroje

Doklady prokazující dokončení podpořených opatření:
•
Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu (opatření C.1, C.2, C.3).
•
Fotodokumentace dokončeného opatření (není-li součástí některé výše uvedené zprávy).
Další dokumenty doklad o ekologické likvidaci, revize spalinové cesty
Fond si může vyžádat i další dokumenty nezbytné pro posouzení žádosti.

Schéma administrace
Žadatel

SFŽP ČR

Podání žádosti

Rezervace finančních prostředků

(Doplnění podkladů)

Kontrola žádosti

Realizace opatření

Akceptace žádosti

Doložení dokončení realizace

Závěrečné vyhodnocení žádosti

HOTOVO

Vyplacení dotace

Děkuji za pozornost!
e-mail: info@sfzp.cz
zelená linka: 800 260 500
www.novazelenausporam.cz

