
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT



Přijaté žádosti: 8 306

Požadavek na dotaci: 951 mil. Kč

Po 14 dnech od spuštění programu posíláme 
domácnostem první desítky milionů na jejich účty!

– největší zájem o dotace na výměnu oken

– nejvíce žádostí ze Středočeského a Moravskoslezského kraje, v přepočtu 
na počet obyvatel jednotlivých krajů pak Královehradecký a Vysočina

– 97 % žádostí před realizací

– průměrná výše dotace 116 000 Kč

– 91 % žádostí podaných seniory

AKTUÁLNÍ ZÁJEM



Zájem o jednotlivá opatření

AKTUÁLNÍ ZÁJEM

Zájem podle typu žadatele



ŽADATELÉ - SENIOŘI

– průměrný věk 72 let

– nejstarší žadatelka – 96 let 

42%

48%

9%

1%

60-69 let 70-79 let 80-89 let 90 let a více

Žadatelka 96 let – Královehradecký kraj

– požadována dotace na výměnu oken

AKTUÁLNÍ ZÁJEM



Nárůst počtu žádostí
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AKTUÁLNÍ ZÁJEM



Zájem v jednotlivých krajích

AKTUÁLNÍ ZÁJEM



Jakým způsobem žádat?
– elektronický příjem žádostí přes systém AIS SFŽP dostupný z novazelenausporam.cz

– nutné si zřídit e-identitu občana (v řešení přihlašování pomocí bankovní identity)

– kompletní asistenci zajišťují poradci z MAS a EKIS

Vyhlášení programu a zveřejnění kompletních podmínek – 17. listopadu 2022
Zahájení příjmu žádostí – 9. ledna 2023

NZÚ light je součástí kampaně zkrotimeenergie.cz

PŘIPOMENUTÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ

Program Nová zelená úsporám Light je financován z programu
HOUSEnerg Modernizačního fondu, který čerpá prostředky zejména
z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému
EU ETS na období 2021–2030.
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Vlastníci rodinných domů a trvale obývaných rekreačních 
objektů, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou 
chudobou.

Dále musí být splněno:

– žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod 
nebo invalidní důchod 3. stupně

nebo

– žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral 
příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

– žadatel musí být (spolu)vlastníkem domu a mít v něm trvalý pobyt před 12. 9. 2022

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT
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Celorepubliková poradenská síť MAS a EKIS

– aktuálně do sítě zapojeno 307 poradců MAS a 52 konzultantů EKIS

– kompletní seznam všech poradců na webu programu

– cílem je 100% pokrytí ohrožených domácností informační podporou (koordinuje SFŽP 
ČR s využitím prostředků NPO)

– identifikace domácností nejvíce ohrožených energetickou chudobou 

– poskytnutí cílené informační podpory v místě bydliště 

– odstranění „bariér“ ve využívání dotačních prostředků v programu NZÚ light

– komplexní podpora při realizaci NZÚ light – identifikace možných opatření, asistence 
při elektronickém podání žádosti, dohled nad realizací

– poradenství navíc poskytují i úřady práce a sociálních služeb a některé obce

– kompletní poradenství je ZDARMA!

KDO MI POMŮŽE
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CO PODPORUJEME

Rychlá a nenáročná zateplení menšího rozsahu.
- peníze vyplácíme i předem
- až 100% podpora realizačních výdajů, max. 150 000 Kč
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Minimum příloh

– základem fotodokumentace, jednoduchý formulář odborného  posudku, a konečná 
zpráva o provedení opatření potvrzená zástupcem MAS či EKIS

– pro elektronické podání žádosti potřebná identita občana a bankovní účet

Dodavatelsky i svépomocí

– požadavky pouze na min. tloušťku izolace a typem okna/dveří

– realizace možná i svépomocí

– nebude-li v rámci projektu zasahováno do nosných konstrukcí nebo měněn vzhled či 
způsob užívání stavby – bez stavebního povolení 

Termíny

– zpětná uznatelnost i pro projekty realizované od 12. 9. 2022

– na realizaci je 1 rok, lhůtu je možné prodloužit

Kompletní informace na www.novazelenausporam.cz

JAK NA TO
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Pokračování „standardní“ NZÚ z programu HOUSEnerg
pod Modernizačním fondem
– budeme více cílit na nízko a středně příjmové domácnosti a na bytové domy

– plánována podpora i formou zvýhodněných půjček k dotaci z prostředků RRF 

– v řešení možnost předfinancování projektů stejně jako v NZÚ light

– podpora výměny plynových kotlů za tepelná čerpadla

– výrazné snížení rozsahu dokumentů a zjednodušení podmínek - pro většinu opatření 
nebude nutná projektová dokumentace a dokládání faktur

– zvýhodnění projektů v domech se sociálními byty

– zvýhodnění renovací bytových domů obývaných domácnostmi s nižšími příjmy

– další rozšiřování masivní poradenské sítě

– předpokládaný termín spuštění: 2Q 2023 (do té doby poběží stávající program NZÚ)

CO DALŠÍHO CHYSTÁME
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