Novinky v dotačních programech pro rodinné domy
Máme pro vás aktuální informace o změnách v programech Nová zelená úsporám a
Dešťovka, které byly vyhlášeny na podzim tohoto roku. Možná budou tyto změny pro vás
významné a rozhodnete se požádat o dotaci.
Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je určený na zateplování domů, výstavbu nových
domů a využití obnovitelných zdrojů (solární termické a fotovoltaické systémy, rekuperace,
výměna elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem a výměna lokálních topidel
na tuhá fosilní paliva, např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění). Zásadní
novinkou je možnost realizovat zateplení domu svépomocí. Kdo si troufá a má chuť zateplit
si dům vlastními silami, může také požádat o dotaci. Podmínkou ale zůstává nutnost zajistit
si odborný technický dozor.
Rozšíření nabídky se týká také výstavby rodinných domů, kdy je možné získat částku 150
000 Kč na lepší nízkoenergetický dům. V domě však musí být instalováno řízené větrání
s rekuperací.
Dále je možné čerpání dotace na venkovní stínicí techniku v podobě předokenních žaluzií
nebo rolet. Tyto prvky zabraňují v letních měsících přehřívání místností a v zimě zabraňují
únikům tepla. Výše dotace se pohybuje od 500 do 1000 Kč/m2.
Změny a novinky byly vyhlášeny i v programu DEŠŤOVKA, který je zaměřen na využití
srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. O dotaci na základní systém (jímání
srážkové vody k zalévání zahrady) mohou nově žádat domácnosti ze všech obcí z celé
republiky (doposud byla určena jen pro domy v obcích ze seznamu tzv. suchých obcí, kde
bylo největší sucho). Žádat mohou nejen vlastníci rodinných a bytových domů, ale nově i
majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou
povinni doložit).
Doba realizace podporovaného opatření je u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.
Oblasti a výše podpory:
- zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 000 Kč
- akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65
000 Kč
- využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové –
dotace až 105 000 Kč
Pokud máte zájem o bližší informace ohledně uvedených dotací, můžete využít bezplatné a
nezávislé poradenství poradenského střediska Energy Centre České Budějovice (ECČB),
které vám pomůže získat dotaci a současně zde můžete konzultovat technické řešení
vašeho domu a možná úsporná opatření. Odborníci v ECČB vám poradí, jak a čím efektivně
zateplit dům, čím je možné a vhodné ho vytápět apod. Kontakt: ECČB, náměstí Přemysla
Otakara II. 25, České Budějovice, tel.: 387 312 580, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38
38, email: eccb@eccb.cz, www.eccb.cz.

