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nb.ir
přo vás ie tu p]ogřam Nová zelená úspořám.

Na nový kotel vám přspěje až 5o % vrídaiů.

1

Notry kotel i z Nové zelené úsporám.
Ř ekněte si o dotaci až 50%

nž soN nÁxnoů

Dotac] Z programU NoVá Z-^lená úSporám mťlžete
\,ytržít na VýmónU kotle na pevná pal va nesplňuliciho

emisnítřídu, na Výměn! lokálníCh topidel
nebo na qlrněnu elsktr]Ckého V}tápénížaSyStém
S tepelným čerpadIem S e ektrickým pohonem,
Ve VšeCh těChto případech clíky nímůžeteUšetř]t
až polovinu pořizovacích ná kladů.
3,, 4, a 5,

:{. ill
Výhodou

KD§ můžužÁnnr

Na rozdíl od kot]ikovýCh dotací rnohoU o dotaci žádat
nejen majitelé rodlnných dolTů či trva]e obiianých
rekreačních obje]<tů, ale ta]<é majiteié bytoBich Cjomů
či b),,tů, Výše příimU nehra]e žádlloU rol a žádat n]ůže
prakticky kdoko i,

l lli

že v rámCi ]edné žádosti n-]ůžete požádat i o dalšípoc]porU
například na zatep]ení domu, Wuž tí deštové vody čl pořízenisoiárních
1e,

Systémů,Díky korr' p]exnímU projektu naVíC Ziskéte fina nčníbonUSy V
až někol ka desítek tisíc korun.

řáC]Lr

Rodinný dům
(Kě)

ryp zdřo|e tepla

Bytový dům
(Kě./b. j.)

PlynoVý kondenzaění kotel

35 000

12 000

Kotel na biomasu Vč, akumulačnínádrže / se samočinnoU dodáVl<ou paliva

80 000

25 000

Kotel na biomasU se samočinnou dodávkou paliVa a celosezónním
Zásobníl(em pelet

100 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem Vytápění a přípravou teplé Vody

100 000

Tepelné čerpad|o s teplovodním systémem Vytápění bez přípravy teplé Vody

80 000

30 000

Tepelné čerpadlo vzduch-VzdUch

60 000

18 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém Vytápění s přípravoU teplé Vody připojené
k

fotovoltaickémU systému

140 00o

Napojení na soustavu zásoboVání teplem
Lokálnízdroj na biomaSu se samočinnou dodáVkou tepla

a

teplovodním Výměníkem

a

45 o00

35 000

000

30 000

tepIa

Co je třeba k podání

Příjem žádostí
.

10

30 0o0

Lokálnízdroj na biomasu se samočinnou dodáVkou tepla
Kombinovaná Výroba elektřiny

40 000

Žádosti budou přijímányod 72.ří]na 2021, přes
WeboVé strá nky Www.novazglenausporam.cz,
Elektronicky bude probíhat i následná komunikace
s€ státním íondem životníhoprostředí ČB.

žádosti?

a FormUlář žádosti o podporU
a Doklad o kontrole technického stavu a provozu
půVodního Zdroje tepla - prokážete tak, že Starý
kotel splňUje podmínky programu
Doklady prokaZUjící Vlastn ický VZtah k nemovitosti,
kde je no\^ý zdroj tepla realizován

chcete vědět víc?

Foto Starého kotle napojeného na otopnou
soustavu a l(ornínové těleso

www.novazelena
Potřebujete poradit? obraťte se
na kre|rkó prrcovlatě Státního fondu

úSTíNADLABEM

životního prostředí ČB,

N,{írové námě§tí

3129/36

LlaEREc

u

Jezu 525/ 4

HRADEC KMLOVÉ

pondělía středa:

Horova 180/10

lVaiakovského 707l29

9.00_17,00

oLoMoUc

Jercmenková 1211/40b

olbíachtova 2006/9

pátek]

PARDUBlcE

9,00_12,00

Pernelova 168

če§koblát§ká

PLzEŇ

7

Havllčkova 111

E-mail:

info@sfzp,Cz

ze|ená linka: 800 260 500
pondělí-páte
7,30_16,00

Ministe§tvo životního prostředí

BRNo
k:

ČESKÉBUDĚJOVlCE

ŽlVOŤNÍHO PROSTŘEDÍ
čtsKÉ R€PU B LlxY

Kotlářská 51

ZLíN

Budová 51, J

A Batl5645

Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

