
ve spolupráci s:

I malá změna může 
přinést velké úspory.

Nová 
zelená
úsporám 
Light

Snížit teplotu vytápění místností, 
nastavit dobře teplotu v chladničce 
a nahradit vanu sprchou, to jsou 
základní tipy na okamžité úspory 
energie.

Další rady naleznete na 
www.zkrotimeenergie.cz. 

Můžete si vyzkoušet kalkulačku, 
jež vám ukáže, kolik peněz lze 
uspořit podle typu energie, který 
v domácnosti používáte. Pomocí 
okamžitých úspor energie lze snížit 
spotřebu energie až o 20 %, a tím 
i účet za elektřinu a vytápění.

Ušetří i okamžité 
úspory energie

Dotazy směřujte na 
info@zkrotimeenergie.cz

Novinky sledujte na 
www.facebook.com/zkrotimeenergiecz

Ušetřit můžete ještě více, pokud svůj dům 
zateplíte:

Program Nová zelená úsporám Light 
nabízí okamžitou finanční podporu pro 
seniory a domácnosti s nižšími příjmy 
na jednoduché zateplení domů. Peníze 
dostanou předem a k elektronické 
žádosti nebude potřeba žádné složité 
papírování. 

Běžná domácnost může využít podporu 
na komplexní rekonstrukce či instalaci 
obnovitelného zdroje prostřednictvím 
programu Nová zelená úsporám. 

Stát je tu pro vás, o to více v těžkých časech. 
Na náklady spojené s bydlením, tedy i na 
platby za energie, můžete využít příspěvek 
na bydlení a doplatek na bydlení. Zažádat 
o pomoc můžete online na webu ministerstva 
práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) nebo 
osobně na úřadech práce po celé ČR. 

Více o obou programech na 
www.novazelenausporam.cz
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Typ opatřeníTyp opatření Měrná jednotkaMěrná jednotka Podpora (Kč)Podpora (Kč)

Zateplení fasádyZateplení fasády běžný metrběžný metr 6 0006 000

Zateplení střechyZateplení střechy kompletní opatřeníkompletní opatření 120 000120 000

Zateplení stropu pod půdouZateplení stropu pod půdou kompletní opatřeníkompletní opatření 50 00050 000

Zateplení podlahy na zemině nebo  Zateplení podlahy na zemině nebo  
nad nevytápěným suterénemnad nevytápěným suterénem

kompletní opatřeníkompletní opatření 60 00060 000

Výměna okenVýměna oken 1 ks výplně1 ks výplně 12 00012 000

Výměna vchodových dveříVýměna vchodových dveří 1 ks dveří1 ks dveří 18 00018 000

Program Nová zelená úsporám Light administruje 
Státní fond životního prostředí (SFŽP ČR, www.sfzp.cz).  
Poskytuje finance na zateplení střechy, stropů  
a podlah rodinného domu či na výměnu oken  
a vchodových dveří. To vše až do výše 150 tisíc 
korun na jeden rodinný dům.

Program podpoří až 100% realizačních výdajů.

Nepotřebujete žádné vstupní investice, dotace 
může být vyplacena před zahájením prací.

Do realizace se může domácnost pustit sama 
nebo si najmout odborníky.

Celkovou dotaci si můžete vypočítat díky paušálním částkám u jednotlivých typů renovace.  
Maximální součet podpořených kroků je do výše 150 tisíc korun.

Nová zelená úsporám Light tu je pro vlastníky 
rodinných domů a trvale obývaných rekreačních 
objektů, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou 
chudobou. Nárok máte pokud:

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

žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a podáním 
žádosti pobíral příspěvek na bydlení (není nut-
né, aby jej pobíral po celou dobu),

vlastníte rodinný dům nebo trvale obývaný 
rekreační objekt. 

Důležité je, že žadatel/ka musí být (spolu) 
vlastníkem konkrétní nemovitosti před datem 
12. 9. 2022 a musí mít v této nemovitosti trvalý 
pobyt. 

Na co lze 
prostředky využít

Jednoduše si spočítejte  
výši dotace

Pro koho je 
dotace určena

Proč využít dotační 
program Nová zelená 
úsporám Light
Jsou pro vás současné ceny 
energií neúnosné? Rádi byste 
rychle snížili svou spotřebu díky 
zateplení fasády, výměně oken 
nebo třeba zateplení střechy? 

Pak můžete využít podporu  
pro realizaci rychlých a snadných 
opatření. Program Nová zelená 
úsporám Light navíc umožní  
realizaci projektů i svépomocí. 
Výhody uvidíte ve vašem  
rodinném rozpočtu: okamžité 
snížení účtů za energie.




