
Dotace pro 
domácnosti 
s nižšími 
příjmy



Nová zelená úsporám Light

– alokace 3 mld. Kč = podpora pro více než 20 000 nízkopříjmových domácností 

– původních 1,5 mld. Kč vyčerpáno za necelý měsíc

– zdrojem financí Modernizační fond (program HOUSEnerg)

– na účty domácností jsme dotace začali vyplácet už po 14 dnech od spuštění

– bezplatnou asistenci zajišťují poradci MAS a EKIS/M-EKIS

Aktuální zájem
Přijaté žádosti: 20 631 za 2,3 mld. Kč

Vyplacené žádosti: 6 510 za 752 mil. Kč

• nejvíce žádostí ze Středočeského a Moravskoslezského kraje

• 97 % žádostí před realizací

• 91 % žádostí podaných seniory

• průměrná výše dotace 112 000 Kč



Vývoj přijatých žádostí 

• Aktuální denní přírůstek v průměru 300 žádostí
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Aktuální zájem

Zájem o jednotlivá opatření
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Aktuální zájem o jednotlivá opatření
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Aktuální zájem

Zájem v jednotlivých krajích
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• v přepočtu na počet obyvatel největší zájem v Královéhradeckém a Zlínském 

kraji a na Vysočině
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Bezplatné poradenství

Celorepubliková poradenská síť MAS a EKIS

• poradenství hrazené státem (z NPO) = pro žadatele ZDARMA

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

• bezplatná asistence na cestě k dotaci

• seznam poradců na webu programu novazelenausporam.cz

S čím poradci pomáhají

• vytipování vhodných opatření

• vyhotovení fotodokumentace a odborného posudku

• pomoc se zřízením elektronické identity

• asistence při podání žádosti

• pomoc při komunikaci s realizační firmou

• vypracování závěrečné zprávy po realizaci opatření

Není nutné platit 
realizačním firmám 
za zprostředkování 
dotace!

http://www.novazelenausporam.cz/


STOP nekalým praktikám

Co připravujeme
• identifikační průkazy pro proškolené poradce

• vylepšený seznam poradců – s možností ověření poradce (přes web/ telefonicky)

Chráníme 
žadatele před 
ENERGOŠMEJDY!

Bude-li mít někdo pochyby, zda poradce, který ho oslovil, je zástupcem MAS 

nebo EKIS, bude si moci tuto skutečnost jednoduše ověřit v seznamu poradců 

na webu Nová zelená úsporám. 

XXX XXX XXX



Připravili jsme 7 informačních příruček

Chráníme žadatele 
před NEKVALITNĚ 
provedeným 
zateplením!



S čím příručky pomohou?

• praktické rady 
a tipy  

• názorné ilustrace

• jistota kvalitního 
provedení

• usnadní dohled nad firmou realizující opatření

• usnadní orientaci v nabídce technologií a materiálů

• slouží jako kontrola, že je opatření realizováno v souladu 

s podmínkami dotace 

• obsahují řadu rad a doporučení

• šikovným vodítkem pro ty, co realizují svépomocí



Děkujeme 
za pozornost.


