v 2.0

Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno
Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor
energie a využití obnovitelných zdrojů energie, která povedou k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších
znečišťujících látek v oblasti bydlení.
Číslo žádosti:

Žádost o podporu na přípravu a realizaci podporovaných
opatření
Při vyplňování žádosti o podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření se prosím řiďte pokyny pro vyplnění
žádosti o podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření (pokyny na www.zelenausporam.cz nebo
na krajských pracovištích SFŽP ČR).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE
1

IČ/RČ:*

Název/Jméno a příjmení:*

KONTAKTNÍ OSOBA ŽADATELE
2

Příjmení:*

Jméno :*

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI, KTERÁ JE PREDMĚTEM ŽÁDOSTI (ÚDAJE Z LlSTU VLASTNICTVÍ)
3

Číslo listu vlastnictví:*

4

Katastrální území (část obce):*

Číslo parcely:*

5

Ulice:*

Číslo popisné:

6

PSČ:*

Katastrální území (číslo):*

Obec:*

Kraj:*

ŽÁDÁM O PODPORU NA PŘÍPRAVU A REALIZACI OPATŘENÍ PROVÁDĚNÝCH V*
(VYPLŇTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ) :
7

rodinném domě s maximálním počtem tří bytových jednotek (vyplňte počet bytových jednotek) :

8

bytovém domě s počtem bytových jednotek (vyplňte počet bytových jednotek) :

Rodinný dům
V OBLASTI A – ÚSPORY ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ – ŽÁDÁM O PODPORU NA:
9

Energetické hodnocení domu – tj. zjištění měrné potřeby tepla před a po realizaci podporovaného opatření,
ověření hodnoty součinitele prostupu tepla danou částí budovy. Výše podpory činí 10 000 Kč.

10

Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, resp. na zajištění odborného dozoru při provádění realizace
podporovaného opatření. Výše podpory činí 10 000 Kč.

V OBLASTI B – PODPORA STAVEB V PASIVNÍM ENERGETICKÉM STANDARDU –
ŽÁDÁM O PODPORU NA:
11

Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace
podporovaného opatření. Výše podpory činí 40 000 Kč.

V OBLASTI C – VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO PŘITÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY –
ŽÁDÁM O PODPORU NA:
12

Výpočet potřeby tepla na vytápění a potřeby tepla pro přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího
výkonu zdroje (vyjma podoblasti C.3.1). Výše podpory činí 10 000 Kč.

13

Pořízení projektu realizace podporovaného opatření (tj. osazení a řízení provozu podporovaného opatření,
technologie nebo výrobku do rodinného domu), resp. na kontrolu správnosti provedení podporovaného
opatření. Výše podpory činí 5 000 Kč.
* Povinný údaj. Žadatel vyplní silně ohraničené sekce.
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Číslo žádosti:

Bytový dům
V OBLASTI A – ÚSPORY ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ – ŽÁDÁM O PODPORU NA:
14

Energetické hodnocení domu – tj. zjištění měrné potřeby tepla před a po realizaci podporovaného opatření,
ověření hodnoty součinitele prostupu tepla danou částí budovy. Výše podpory činí 15 000 Kč.

15

Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, resp. na zajištění odborného dozoru při provádění realizace
podporovaného opatření. Výše podpory činí 2 000 Kč na jednu bytovou jednotku, maximálně však 5 % z výše
poskytnuté podpory na realizaci opatření.

V OBLASTI B – PODPORA STAVEB V PASIVNÍM ENERGETICKÉM STANDARDU –
ŽÁDÁM O PODPORU NA:
16

Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace
podporovaného opatření. Výše podpory činí 40 000 Kč.

V OBLASTI C – VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO PŘITÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY –
ŽÁDÁM O PODPORU NA:
17

Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje (vyjma
podoblasti C.3.1). Výše podpory činí 15 000 Kč.

18

Pořízení projektu realizace podporovaného opatření (tj. osazení a řízení provozu podporovaného opatření,
technologie nebo výrobku do bytového domu), resp. na kontrolu správnosti provedení podporovaného opatření.
Výše podpory činí 15 000 Kč.

SPOLU S ŽÁDOSTÍ PŘEDKLÁDÁM * (POVINNÉ PŘÍLOHY) :
19

Kopii oprávnění zpracovatele k zpracování požadovaných výpočtů a projektů podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, případně dle zákona č.
406/2006 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (vyjma oblasti C.3.1).

20

Fakturu(y) za provedení činností, na něž je žádáno o podporu, s potvrzením o úhradě.

21

Skutečná výše nákladů na přípravu a realizaci podporovaných opatření vč. DPH [Kč]:*

VYPLŇUJE ŽADATEL
22 Číslo bankovního účtu žadatele:*
(majitelem účtu pro připsání dotace musí být žadatel)

Kód banky:*

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé a nezkreslené a že jsem žádné podstatné
údaje nezamlčel. Rovněž prohlašuji, že o podporu na přípravu a realizaci podpořených opatření žádám pouze jednou
pro daný typ podpořeného projektu. Jsem si vědom, že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek sankce
vyplývající z příslušných právních předpisů, včetně trestu v důsledku naplnění skutkové podstaty trestného činu
úvěrového podvodu.

23

V

dne

Jméno a podpis žadatele,
nebo jím zplnomocněné osoby
Žádost o podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření se současně se žádostí o podporu na provedení
opatření podávají na krajských pracovištích SFŽP ČR nebo na pobočkách jím pověřených subjektů.
Podpora na přípravu a realizaci podpořených opatření bude vyplacena v momentě schválení žádosti o podporu
v oblastech A, B a C.
* Povinný údaj. Žadatel vyplní silně ohraničené sekce.
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