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Obecné Informace o Programu
Cíle programu (dle vládou schválené dokumentace)

Podpora opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti staveb,
výměně nevyhovujících zdrojů na vytápění a k podpoře využívání
obnovitelných zdrojů energie.
Naplňování vnitrostátního cíle energetické účinnosti dle článku 3, Směrnice
2012/27/EU.
Zdroj financování (financování je prováděno prostřednictvím státního rozpočtu)
Podíl z výnosů z dražeb emisních povolenek EUA v souladu se zákonem
č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů.
Odhadovaná celková alokace až 27 mld. Kč do roku 2020.

Obecné Informace o Programu
Závazné dokumenty

Dokumentace programu Nová zelená úsporám, č. 115 280
(aktualizována usnesením vlády č. 229 ze 30.3.2015)
Směrnice MŽP č. 1/2014 ve znění Dodatku č. 2 (pro výzvu z roku 2014)
Směrnice MŽP č. 2/2015 (pro výzvy z roku 2015)
Závazné pokyny pro jednotlivé Výzvy (pro výzvy z roku 2015)
Metodické pokyny pro jednotlivé podoblasti podpory

Obecné Informace o Programu
Segmenty podpory
Rodinné domy (2014+)
Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD
(zateplení, výměna výplní)
Oblast podpory B - Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností
Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie
Bytové domy (2015+)
Snižování energetické náročnosti stávajících BD na území Hl. m. Prahy
(jedná se o jedinou oblast podpory, která v sobě zahrnuje jak opatření
realizovaná na obálce budovy, tak i technických systémech)

1. Výzva pro Rodinné domy
(2014)
Souhrn
Rozdělení dle typu opatření
Rozdělení dle krajů

1. Výzva pro RD (2014) - Souhrn
Základní informace
vyčleněná alokace: 1 900 mil. Kč
příjem žádostí: 1. 4. 2014 – 31. 12. 2014
Elektronicky evidované žádosti (stav ke 31. 12. 2014)
počet žádostí: 6 110 ks
požadovaná alokace: 1 376,7 mil. Kč

Vyplacené žádosti (stav ke 31. 3. 2015)
počet žádostí: 1015 ks
celková suma: 60,98 mil. Kč

1. Výzva pro RD (2014) – Souhrn
Větrání se ZZT
(2%)
Solární systémy
(8%)

Projektová
příprava
(8%)

Požadovaná alokace (%)

Výměna zdrojů –
Plyn (0%)
Výměna zdrojů –
TČ (4%)

Zateplení, výměna
oken a dveří
(49%)

Výměna zdrojů –
Biomasa (2%)
Výstavba RD
(27%)

Stav ke 31.12.2014

1. Výzva pro RD (2014) – Souhrn
Zlínský
(9%)

Praha
(7%)

Vysočina
(7%)

Jihočeský
(8%)

Ústecký
(4%)

Jihomoravský
(12%)

Středočeský
(16%)

Karlovarský
(1%)
Královéhradecký
(4%)
Liberecký
(4%)

Plzeňský
(4%)
Pardubický
(4%)

Podíl na celkové alokaci (%)

Olomoucký
(4%)

Moravskoslezský
(16%)

Stav ke 31.12.2014

Výzvy pro rok 2015
Termíny a alokace
Zásadní změny v Programu
2. Výzva pro Rodinné domy
1. Výzva pro Bytové domy

Termíny a alokace (1)
2. Výzva k podávání žádostí pro podprogram NZÚ – Rodinné domy

Vyčleněná alokace: 600 mil. Kč
Zahájení příjmu: 15. 5. 2015

Ukončení příjmu: 31. 10. 2015 nebo vyčerpáním finančních prostředků
Podporované oblasti: Snižování energetické náročnosti stávajících RD,
Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností, Efektivní využití
energie
Zvýhodnění 10 % pro žádosti z Moravskoslezského a Ústeckého kraje

Termíny a alokace (2)
1. Výzva k podávání žádostí pro podprogram NZÚ – Bytové domy

Vyčleněná alokace: 500 mil. Kč
Zahájení příjmu: 15. 5. 2015

Ukončení příjmu: 31. 10. 2015 nebo vyčerpáním finančních prostředků
Podporované oblasti: Snižování energetické náročnosti stávajících BD
(zahrnuje jak opatření na obálce budovy, tak i opatření na technických
systémech)
Územní omezení: pouze žádosti o podporu na území Hl. m. Prahy

Zásadní změny v Programu
Zjednodušení a zrychlení administrace žádosti

efektivní a rychlá administrace (pravidlo 3 + 3 + 3)
menší rozsah požadovaných příloh (rozsah PD)
jednodušší výpočet podpory a zjednodušena pravidla pro stanovení
způsobilých výdajů (jednodušší dokládání realizace)
převážná část komunikace, včetně podání žádosti, probíhá elektronicky

Administrace žádostí v místě podání (podání i administrace přímo na KP)
Podpora se nově vztahuje také na dílčí opatření (s úsporou alespoň 20 %)

Možnost volby dodavatelů, materiálů a technologií
Zrušení Seznamu odborných dodavatelů (SOD) – žadatel si může sám
zvolit dodavatele
Žadatel může zvolit výrobek, který není zapsán v Seznamu výrobků a
technologií (SVT), musí však doložit, že jím zvolený výrobek splňuje
podmínky Programu

2. Výzva pro Rodinné domy (1)
Zachována kontinuita s předchozí výzvou

vyžadované technické parametry a požadavky Programu jsou stejné nebo
mírnější
srovnatelná výše podpory na jednu žádost (maximálně však 50% z
celkových doložených způsobilých výdajů)
Rozšíření možností získat podporu
nově možnost podpory dílčích opatření (úspora alespoň 20 % měrné
potřeby tepla na vytápění) – cílem jsou postupné renovace
více možností a méně kritérií pro splnění požadavků v oblasti podpory A (u
komplexních zateplení nyní volba splnit požadavek na Uem nebo EA – dříve
musely být splněny oba parametry zároveň)
výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

podpora i pro decentrální systémy větrání se zpětným
získáváním tepla

2. Výzva pro Rodinné domy (2)
Ostatní důležité změny

Pro podoblast podpory A.0 (dílčí opatření) je rozhodným datem pro
posouzení způsobilosti výdajů 1. 1. 2015
Pro všechny ostatní podoblasti podpory je rozhodným datem pro posouzení
způsobilosti výdajů 1. 1. 2014 (dříve 1. 1. 2013)
Památkově chráněné budovy mohou získat vyšší podporu, přímo na plochy
konstrukcí, kterých se ochrana týká
V podoblasti podpory A.3 je nově povinná instalace systému
nuceného větrání se zpětným získáváním tepla – na tuto instalaci lze
čerpat podporu

1. Výzva pro Bytové domy (1)
Nově otevřený podprogram pro bytové domy

snižování energetické náročnosti bytových domů pouze na území Hl. m.
Prahy (zbylou část ČR pokryje v budoucnosti IROP)
výzva je určena pro vlastníky bytových domů – fyzické i právnické osoby
(včetně SVJ, BD…)
možnost získat podporu až 20% z doložených způsobilých výdajů
Podporovaná opatření
Zateplení obálky budovy a výměna výplní otvorů (oken, dveří)
Výměna neekologických zdrojů tepla za kotle na biomasu, tepelná čerpadla,
kondenzační plynové kotle
Solární termické systémy

Instalace systémů větrání se zpětným získáváním tepla

1. Výzva pro Bytové domy (2)
Způsob určení výše podpory

odlišný od podpory v segmentu Rodinných domů, důraz je kladen na úsporu
neobnovitelné primární energie EpN,A a dosažené klasifikační třídy
energetické náročnosti (z pohledu neobnovitelné primární energie) celého
domu
zavedena pouze jediná oblast podpory - požadavky Programu lze splnit
nejen zateplením domu, ale i kombinací opatření jako je výměna
neekologického zdroje tepla, úsporami v systému ohřevu teplé vody, větrání
se zpětným získáváním tepla…)
výše podpory pro opatření realizovaná na obálce budovy se určí dle
výměr jednotlivých upravovaných konstrukcí
výše podpory pro opatření realizovaná na technických systémech se
určí dle počtu bytových jednotek, na které je daný systém
připojen

Schéma administrace
Základní popis – žádost podaná před
zahájením realizace

Schéma administrace (1)
Žadatel

SFŽP

Elektronická
evidence žádosti

Rezervace
finančních
prostředků

Zaslání listinných
podkladů na
Fond

Kontrola žádosti

Zpravidla 3 týdny od
doručení žádosti na SFŽP1

Akceptace
žádosti

Realizace
opatření

1

Uváděná lhůta platí pro řádně podané a bezchybné žádosti.

Schéma administrace (2)
Žadatel

SFŽP

Doložení
dokončení
realizace

Závěrečné
vyhodnocení
žádosti

MŽP

Zpravidla 3
týdny od
doručení
doložení
realizace na
SFŽP1

Registrace akce a
Rozhodnutí o
poskytnutí dotace
Prohlášení o
přijetí podmínek
dotace

Předání
podkladů

Vyplacení dotace
(zajišťuje MŽP)

Zpravidla 3
týdny od
vydání
Rozhodnutí o
poskytnutí
dotace

Závěrečné
HOTOVO
vyhodnocení
akce
1 Uváděná lhůta platí pro řádně podané a bezchybné doložení dokončení realizace.

Výhled na další období, Závěr
Očekávané změny
Odhadované alokace
Kontakty

Očekávané změny v Programu
v příštím roce budou provedeny změny v podpoře na efektivní využití
zdrojů energie
v podprogramu Rodinné domy dojde ke koordinaci Programu s OPŽP
PO2 SC2.1 „kotlíkové dotace“ (regionální vymezení, sjednocení
technických podmínek podpory…)
zpřísnění požadavků na podporované zdroje tepla (implementace
legislativy EU o energetické účinnosti, např. Směrnice 2009/125/ES)
pro segment bytových domů bude pokračovat koordinace s programy MMR
(IROP a Panel 2013+)
výhledově počítáme s otevřením výzev pro segment budov veřejného
sektoru (v závislosti na čerpání OPŽP, předpoklad od roku 2018-19)

Očekávané alokace
Konkrétní alokace jsou závislé na výnosech z obchodování s emisními
povolenkami EUA v rámci EU ETS.
Výzva může být vyhlášena až v okamžiku, kdy je plně kryta finančními
prostředky.
Odhadované alokace pro nejbližší dva roky:
2016: cca 1 500 mil. Kč
2017: cca 2 800 mil. Kč

V dalších letech očekáváme další nárůst ročních disponibilních prostředků,
a to až do roku 2020 (na tyto prostředky budou vyhlášeny výzvy v roce
2021).

Podpora žadatelům a zpracovatelům
WEB Programu: http://www.novazelenausporam.cz
Newsletter
Vždy aktuální informace na Váš email (registrace na WEBu Programu)
Krajská pracoviště
Síť 13 krajských pracovišť
Semináře pro laickou i odbornou veřejnost
Cyklus seminářů napříč ČR, termíny budou uveřejněny na WEBu
Kalkulačka NZÚ
Možnost orientačního výpočtu výše dotace (zatím pro RD)
Připravujeme rozšíření o segment BD a základní ekonomické vyhodnocení
Zelená linka 800 260 500
Zodpovězení obecných dotazů o Programu

Na vaše dotazy jsou připraveni odpovídat
specialisté na krajských pracovištích
Krajská pracoviště
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové,
Pardubice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Olomouc, Zlín, Jihlava
Konzultační hodiny

Pondělí
9:00 – 17:00 hodin
Středa
9:00– 17:00 hodin
Pátek
9:00– 12:00 hodin

Děkuji za pozornost
www.novazelenausporam.cz
Zelená linka: 800 260 500
E-mail: info@sfzp.cz
Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 267 994 300, www.sfzp.cz

