Krok za krokem k získání dotace z programu Nová zelená úsporám
I když se může zdát, že cesta k dotaci
je složitá, obavy nejsou namístě.
Zde je prak�cký návod, jak postupovat,
abyste dotaci úspěšně získali.

1. Můžete si dotaci dovolit?

S každou dotací je spojena určitá ﬁnanční spoluúčast. Peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu
či rekonstrukci ukončíte. Orientační výši dotace si můžete předem spočítat na dotační on-line kalkulačce.

2. Potřebujete projektanta a energe�ckého specialistu

Než se pus�te do samotných prací, informujte o nich příslušný stavební úřad. Odborný posudek se skládá
ze dvou čás� – projektové dokumentace a energe�ckého hodnocení budovy. Ty mohou vypracovat pouze
osoby s příslušnou autorizací či oprávněním.

3. Vyplňte elektronickou žádost o dotaci

Přes ikonku Podat žádost na webových stránkách programu se dostanete do informačního systému.
Po registraci se můžete pus�t do vyplňování formuláře žádos� o podporu.

4. Žádost musíme zkontrolovat

Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální
správnost, což zabere 2 až 3 týdny. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny
všechny technické požadavky. To zabere opět 2 až 3 týdny.

5. Vyčkejte na akceptační dopis

Je-li vaše žádost v pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží
lhůta 12 až 36 měsíců, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení fondu.

6. Zajistěte si odborný technický dozor

Najděte si odborníka, který bude odborným technickým dozorem projektu. K výběru můžete využít i naší
databázi specialistů.

7. Buďte opatrní při výběru dodavatele, výrobků i materiálů

Nesnažte se ušetřit za každou cenu a věnujte dostatečnou pozornost výběru dodavatele i použitým
výrobkům a materiálům.

8. Doložte Fondu provedené práce

Jsou-li všechny práce v pořádku, doložte realizaci.

9. Vyčkejte na výplatu dotace

Poté již jen vyčkejte na udělení tzv. rozhodnu� o poskytnu� dotace a samotnou výplatu peněz.
Peníze obdržíte na svůj účet za 2 až 3 týdny od momentu, kdy Fond schválí doložení realizace.

Nenechte se odradit zkreslenými zkušenostmi
a polopravdami druhých
MÝTUS 1: Vyřídit žádost je složité a zdlouhavé
Stát zavedl pravidlo 3+3+3. Do tří týdnů po podání
žádos� se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku. Tři
týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace
a do tří týdnů od uzavření smlouvy bude odeslána
dotace na účet. To znamená, že bezchybně podaná
žádost může být vyřízena už do 9 týdnů.
MÝTUS 2: Po zateplení přestane dům dýchat
Je nezbytné zajis�t dostatečné větrání, které přivádí
čerstvý vzduch pro obyvatele domu a odvádí nežádoucí
škodliviny a vlhkost obsaženou ve vzduchu. Větrat lze
několika způsoby. Nejběžnější je větrání okny a dveřmi.
Lepším řešením je systém řízeného větrání se zpětným
získáváním tepla z odpadního vzduchu. Ten zajišťuje
jednak dostatečnou výměnu vzduchu, ale také minimalizuje tepelné ztráty větráním.
MÝTUS 3: Bez projektu mě to vyjde levněji
Projektová dokumentace zpracovaná odborníkem zajis�
jednoznačnou speciﬁkaci stavebních opatření, která
na internetu nenačtete. Nekvalitní a neodborně

navržená a provedená rekonstrukce může vést
k dodatečným zásahům, které mnohonásobně převýší
náklady na energe�cké hodnocení a projektovou
dokumentaci.
MÝTUS 4: Podat žádost je složité a náročné
Samotné podání žádos� provede žadatel prostřednictvím elektronického formuláře, který má intui�vní
pomůcky a usnadní jeho vyplňování. To není nijak
složité. Pokud žadatel nemá k dispozici počítač
pro samotné podání žádos�, může navš�vit kterékoliv
z krajských pracovišť SFŽP a žádost vyplnit tam.
MÝTUS 5: Při zateplování dochází ke vzniku plísní
Ke kondenzaci, respek�ve k následnému vzniku plísní
na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí, dochází
nejčastěji u špatně zateplených staveb s těsnými okny.
Pokud nainstalujete systém větrání, problém nehrozí.

Publikace byla zpracována za ﬁnanční podpory Státního programu na podporu úspor energie
a využi� obnovitelných zdrojů energie – Program EFEKT. V textu mohly být použity veřejně
dostupné informační zdroje.

