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Logo programu Nová zelená úsporám
Základní pozitivní provedení

Základní černobílé provedení

Základní jednobarevné

PANTONE 2935 C

provedení

CMYK: 100/ 52 / 0 / 0
RGB: 0 / 80 / 190
HTML: 0050B8
PANTONE 361 C

Základní negativní barevné

Základní negativní černobílé

Základní negativní

provedení

provedení

jednobarevné provedení

CMYK: 77 / 0 / 100 / 0
RGB: 67 / 176 / 42
HTML: 43B02A
PANTONE 390 C
CMYK: 27 / 0 / 100 / 3
RGB: 181 / 205 / 0
HTML: B5CD00

Negativní jednobarevné provedení se používá na podkladové ploše v základních barvách

Písmo Trivia Sans Book
Řez book je určen pro sazbu doplňkových textů

AaBbCc123
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Doplňková varianta loga se používá v případech, kdy formát aplikace neumžňuje umístění základní varianty
v dostatečné velikosti.

0chranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné
logo ani další grafické prvky.

0,5 x
0,5 x
1x

Minimální velikost loga zaručuje její bezchybnou reprodukci.

12 mm

4 mm

Logo Nová zelené úsporám
v různých formátech
je ke stažení na webových
stránkách programu.
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Logo Next Generation EU
Základní provedení

Základní provedení – negativní

NextGenerationEU

NextGenerationEU

PANTONE Yellow

PANTONE Reflex blue

CMYK: 0 / 0 / 100 / 0
RGB: 255 / 204 / 0
HEX: FFCC00

CMYK: 100/ 80 / 0 / 0
RGB: 0 / 51 / 153
HEX: 003399

0chranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti
značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky.
Monochromatické provedení – lze použít pouze v odůvodněných případech

x

NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU

Monochromatické provedení negativní
Minimální velikost loga zaručuje její bezchybnou reprodukci.

NextGenerationEU

NextGenerationEU

10 mm

NextGenerationEU

Jednobarevné provedení – pokud je možnost tisku pouze jednou barvou, pak je použita barva Pantone Reflex Blue

NextGenerationEU

Logo Next Generation EU
v různých formátech
je ke stažení na webových
stránkách programu.
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Spojení log
Loga Next Generation EU a Nová zelená úsporám musí mít vždy
nejméně stejnou velikost, jako ostatní použitá loga.
Loga se vždy umisťují tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich
umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu
nebo dokumentu.
NextGenerationEU

Loga by měla být zobrazovaná na internetových stránkách vždy
v barevném provedení a ve všech ostatních případech je použito
barevné provedení kdykoli je to možné.
NextGenerationEU

Jednobarevnou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech,
kdy materiál barvenou variantu neumožňuje, nebo by použití barevné
verze log bylo nehospodárné, neekologické či neestetické.
Pořízení černobílé kopie barevného originálu se nepovažuje za nedodržení
pravidel publicity.
Povinnost uvedení odkazu na fond se nevztahuje na malé předměty,

NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU

kde zobrazení plné verze není technicky proveditelné.

NextGenerationEU

NextGenerationEU
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Prezentace

Toto je pouze slepý název prezentace

Toto je předělový snímek prezenace

Název grafu

6

Prodej

5
4

Toto je slepý název kapitoly

3
2

Jméno Příjmení
oddělení, odbor
Státní fond životního prostředí ČR

1
0

Kategorie 1

Kategorie 2
Řada 1

DOTACE
pro bytové domy
DOTACE
pro bytové domy
150 000 Kč/byt
Novostavba. Stavba
domu s velmi nízkou
energetickou náročností,
koupě bytu v novém
bytovém domě nebo
přeměna již dokončeného
domu na pasivní

700–1 000 Kč/m2

15 000 Kč/kWp

od 37 000 Kč

Výstavba zelené střechy na bytovém
domě nebo na dalších nadzemních
stavbách. Výše dotace na jednu stavbu
může dosáhnout až 300 000 korun

Dešťovka. Efektivní zachytávání
a využití dešťové vody na zalévání
zahrady a splachování toalet nebo
recyklace odpadní vody z domácnosti

15 000 Kč/kWp
10 000 Kč/kWh
5 000 Kč/byt

Fotovoltaická elektrárna propojená
2
s distribuční
soustavou.
Elektrická
700–1
000 Kč/m
energie pro společné prostory a byty,
Výstavba zelené střechy na bytovém
pro ohřev teplé vody a dobíjení
domě nebo na dalších nadzemních
elektromobilů obyvatel domu
stavbách. Výše dotace na jednu stavbu
může dosáhnout až 300 000 korun

od 37 000 Kč
Dešťovka. Efektivní zachytávání
a využití dešťové vody na zalévání
zahrady a splachování toalet nebo
recyklace odpadní vody z domácnosti

1 500 Kč/m2

2 500–50 000 Kč

700–3 800 Kč/m2

25 000–35 000 Kč/byt

45 000–60 000 Kč

Výstavba zelené
střechy na rodinných
domech nebo
na dalších nadzemních
stavbách

Pořízení a instalace systému
na přípravu teplé vody pomocí
solárních panelů či tepelného
čerpadla

40 000–200 000 Kč

200 000–500 000 Kč

Domácí fotovoltaická elektrárna
propojená s distribuční soustavou.
Vyrobená elektrická energie se
přednostně využívá v domě

Novostavba. Stavba nebo koupě
nového rodinného domu s velmi nízkou
energetickou náročností. Čím úspornější
dům, zpravidla využívající energii z více
obnovitelných zdrojů, tím vyšší dotace

700–3 800 Kč/m2
Zateplení obvodových stěn, střechy,
stropů, podlah a balkonů
a výměna oken a dveří u stávajících
bytových domů

30 000–140 000 Kč
27 000–105 000 Kč

10 000–35 000 Kč/byt
Výměna neekologického kotle, lokálního
topidla na pevná paliva a elektrického
nebo plynového vytápění, využívaného
jako hlavní zdroj tepla, za kotel
na biomasu nebo tepelné čerpadlo

Výměna neekologického
kotle a lokálního topidla,
využívaného jako hlavní
zdroj tepla, za kotel
na biomasu nebo
tepelné čerpadlo

Dešťovka. Efektivní
zachytávání a využití
dešťové vody na zalévání
zahrady a splachování
toalet nebo recyklace
odpadní vody z domácnosti

5 000–35 000 Kč
1 000–1 500 Kč/m2
15 000–70 000 Kč

10 000–35 000 Kč/byt

10 000 Kč/byt
Využití tepla z odpadní
vody včetně příslušenství
a zapojení systému

Výměna neekologického kotle, lokálního
topidla na pevná paliva a elektrického
nebo plynového vytápění, využívaného
jako000
hlavní
zdroj tepla, za kotel
45
Kč/byt
na biomasu nebo tepelné čerpadlo
Pořízení a instalace dobíjecí
stanice pro elektromobily a zařízení
nezbytných pro jejich provoz

15 000–70 000 Kč
13 000–20 000 Kč/kW
Pořízení a instalace systému na
přípravu teplé vody pomocí solárních
panelů či tepelného čerpadla

až 100 000 Kč

Zateplení obvodových
stěn, střechy, stropů
a podlah a výměna oken
a dveří u stávajících
rodinných domů

Zateplení obvodových stěn, střechy,
stropů, podlah a balkonů
a výměna oken a dveří u stávajících
bytových domů

Systém řízeného větrání se
zpětným získáváním tepla

13 000–20 000 Kč/kW

Výsadba zeleně v okolí nebo ve vnitrobloku
bytového domu. Maximálně 20 listnatých nebo
ovocných stromů, vysazených na veřejnosti
přístupných pozemcích a ve vlastnictví nebo
dlouhodobém využívání žadatele

až 650 000 Kč

25 000–35 000 Kč/byt
Systém řízeného větrání se
zpětným získáváním tepla

Venkovní stínicí technika
10 000 Kč/kWh – žaluzie a rolety – nejen
5 000 Kč/byt pro lepší tepelný komfort
místností v domě
Fotovoltaická elektrárna propojená
s distribuční soustavou. Elektrická
energie pro společné prostory a byty,
pro ohřev teplé vody a dobíjení 2 500–50 000 Kč
elektromobilů obyvatel domu
Výsadba zeleně v okolí nebo ve vnitrobloku
bytového domu. Maximálně 20 listnatých nebo
ovocných stromů, vysazených na veřejnosti
1 500 Kč/m2 přístupných pozemcích a ve vlastnictví nebo
dlouhodobém využívání žadatele
Venkovní stínicí technika
– žaluzie a rolety – nejen
pro lepší tepelný komfort
místností v domě
Pořízení a instalace systému na
přípravu teplé vody pomocí solárních
panelů či tepelného čerpadla

Kategorie 4

Řada 3

DOTACE
pro rodinné domy

150 000 Kč/byt

Novostavba. Stavba
domu s velmi nízkou
energetickou náročností,
koupě bytu v novém
bytovém domě nebo
přeměna již dokončeného
domu na pasivní

Kategorie 3
Řada 2

10 000 Kč/byt

45 000 Kč/byt

Využití tepla z odpadní
vody včetně příslušenství
a zapojení systému

Pořízení a instalace dobíjecí
stanice pro elektromobily a zařízení
nezbytných pro jejich provoz

Projekt, energetické
hodnocení, odborný
technický dozor a měření
průvzdušnosti obálky
budovy

Projekt, energetické
hodnocení, odborný
technický dozor
a měření průvzdušnosti
obálky budovy

Venkovní stínicí technika
– žaluzie a rolety – nejen
pro lepší tepelný komfort
v interiéru domu

75 000–100 000 Kč
Systém řízeného větrání se
zpětným získáváním tepla

5 000–50 000 Kč

30 000 Kč

Využití tepla z odpadní
vody včetně příslušenství
a zapojení systému

Pořízení a instalace
dobíjecí stanice pro
elektromobily

Projekt, energetické
hodnocení, odborný
technický dozor a měření
průvzdušnosti obálky
budovy

Děkuji za pozornost!
Děkuji za pozornost!

Je to lehčí, než si myslíte!

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

1. čtvrt.

2. čtvrt.

3. čtvrt.

4. čtvrt.
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Propagační předměty
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Financováno Evropskou unií NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU
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LIBEREC
U Jezu 525/4

KARLOVY VARY
Majakovského
707/29

HRADEC KRÁLO
VÉ
Horova 180/1
0

PRAHA
Olbrachtova 2006/
9

PARDUBICE
Pernerova 168

PLZEŇ
Kopeckého sady
11

OLOMOUC
Jeremenkova
1211/40b
OSTRAVA
Českobratrská
7

ČESKÉ BUDĚJ
OVICE
Mánesova 3a

JIHLAVA
Havlíčkova 111
BRNO
Kotlářská 51

Propagační materiály

ZLÍN
Budova 51,
J. A. Bati 5645

NextGenerationEU

STAVÍTE NEBO

REKONSTRUUJETE

T VÍC?
CHCETE VĚDĚ m.cz
enauspora

kotle,
a jen o výměně
kci? Nebo třeb
stavbu
e koupi nebo
ovky? Plánujet

www.novazel
E-mail
Zelená linka
pondělí–pátek:

ení zhodnotí
Úsporná opatř
t i s výhledem
vaši nemovitos
y
, kdy požadavk
do budoucna
é a ekologické
na energetick
v budou stále
vlastnosti budo
.
cenu
jejich
více ovlivňovat
bydlení užijete,
Zároveň si své
te bydlet lépe
protože bude
a komfortněji!

dosti
podporu
dnou
duše

MĚNA
OTLE

Stavíte nebo

VÉ
HRADEC KRÁLO
Horova 180/10

KARLOVY VARY
Majakovského
707/29
PARDUBICE
Pernerova 168

PRAHA
Olbrachtova 2006/9

OVICE

ČESKÉ BUDĚJ
Mánesova 3a

JIHLAVA
Havlíčkova 111

OLOMOUC
1211/40b
Jeremenkova

BRNO
Kotlářská 51

OSTRAVA
7
Českobratrská

+ 30 000 Kč

+

A
FOTOVOLTAIK

UJE

BYTOVÝ DŮ TE
M

NextGenerationEU

?

Řekněte si o do
až 50%
taci
ěte si o dotaci

Řekn

z

oram.c
enaPusp
ŘÍJ

www.novazel

A
FOTOVOLTAIK

+

REKONSTRU

RODINNÝ

DŮM?

ZLÍN
Budova 51,
J. A. Bati 5645

STAVÍTE NE
BO

rekonstruujete

+ 20 000 Kč

+

DŮM?

LIBEREC
U Jezu 525/4

ÚSTÍ NAD LABEM
tí
Mírové náměs
3129/36

PLZEŇ
11
Kopeckého sady

+ 10 000 Kč

RODINNÝ

pracovištích
e na krajských
9.00–17.00
9.00–12.00

Osobní konzultac
a:
pondělí a střed
pátek:

info@sfzp.cz
800 260 500
7.30–16.00

SVOU
ZHODNOŤTET
NEMOVITOS

NÍZE

VÝMĚNA
KOTLE

Osobní konzultac
e na krajských
pracovištích
pondělí a střed
a:
9.00–17.00
pátek:
9.00–12.00

800 260 500
7.30–16.00

ÚSTÍ NAD LABEM
Mírové náměs
tí
3129/36
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ORNĚJI

ÝMĚNA
KOTLE

info@sfzp.cz

Zelená linka
pondělí–pátek:

EM ŽÁDOS
TÍ OD ŘÍJN
A

www.novazel

až 50%

enausporam.c

z

ŘÍJNA
DOSTÍ OD
PŘÍJEM ŽÁ

NÁDRŽ
NA DEŠŤOVOU
VODU

STAVÍTE NEBO

STAVÍTE NEBO

Řekněte si o dotaci až 50 %!

RODINNÝ

Je to lehčí, než si myslíte

REKONSTRUUJETE

REKONSTRUUJETE

BYTOVÝ

DŮM?

DŮM?

Bez názvu-1 1

Zateplení a výstavba domu
Zachytávání dešťovky
Výměna starého kotle
Solární systémy

Řekněte si o dotaci až 50 %!
Řekněte si o dotaci až 50 %!

Je to lehčí, než si myslíte
P Ř Í J E M Ž Á D O ST Í O D Ř Í J N A , N O V Ě P L AT Í P R O D O M Y V C E L É Č R

www.novazelenausporam.cz

5.3.2014 19:44:33

www.novazelenausporam.cz

Je to lehčí, než si myslíte
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD ŘÍJNA

www.novazelenausporam.cz
NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU

8

Grafický manuál programu Nová zelená úsporám

Povinná publicita
Podmínky povinné publicity projektu se vztahují pouze na majitele
a stavebníky bytových domů. Nevztahují se na žadatele o podporu
na nákup bytové jednotky
Příjemci dotace jsou povinni zveřejnit stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků
na webových stránkách příjemce, pokud takové stránky existují a zdůraznit, že na daný projekt
byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím programu Nová zelená
úsporám. Tuto povinnost příjemce splní umístěním loga Next Generation EU a logem NZÚ.
Všechny dokumenty určeny pro veřejnost musí být opatřeny rovněž logem EU a NZÚ.
Spojení log se základním provedením loga NZÚ

Spojení log s doplňkovým provedením loga NZÚ

NextGenerationEU

NextGenerationEU

Minimální velikost spojených log zaručuje její bezchybnou reprodukci.

15 mm

10 mm

NextGenerationEU

NextGenerationEU

Spojení log v různých
formátech je volně
ke stažení na webových
stránkách programu.
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Povinná publicita
Podmínky povinné publicity projektu se vztahují pouze na majitele
a stavebníky bytových domů. Nevztahují se na žadatele o podporu
na nákup bytové jednotky.
Informační plachta
NextGenerationEU

minimální velikost 2 000 x 1 000 mm,
vztahuje se pouze na projekty, u kterých je instalováno lešení,
plachtu je žadatel povinen vystavit neprodleně po zahájení
realizace projektu na veřejnosti dobře viditelném místě.

NextGenerationEU

1 000 mm
Bez názvu-1 1

2 000 mm

Bez názvu-1 1

5.3.2014 19:44:33

Tiskový podklad pro informační
plachtu „STAVÍME“
je ke stažení na webových
stránkách programu.

5.3.2014 19:44:33

Tiskový podklad pro informační
plachtu „RENOVUJEME“
je ke stažení na webových
stránkách programu.
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Povinná publicita
Podmínky povinné publicity projektu se vztahují pouze na majitele
a stavebníky bytových domů. Nevztahují se na žadatele o podporu
na nákup bytové jednotky.

NextGenerationEU

Palkát A3
plakát je žadatel povinen umístit v místě realizace projektu,
na veřejnosti dobře viditelném místě (plot, fasáda domu, vchodové
dveře apod.) do jednoho měsíce od ukončení realizace projektu.

297 mm

Tiskový podklad
pro plakát A3 je
ke stažení na webových
stránkách programu.

Bydlíme úsporně díky podpoře
z programu Nová zelená úsporám.
420 mm

Bez názvu-1 1

5.3.2014 19:44:33
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