Stihněte dotaci!
Nová zelená úsporám 2015 je oblíbený dotační program zaměřený na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z
obnovitelných zdrojů v rodinných domech. Program je určen majitelům rodinných domů a bytových domů v Praze.

Zelená úsporám 2015 pro majitele rodinných domů:
• Kdo může žádat: majitelé rodinných domů z celé ČR
• Příjem žádostí: od 15. 5. 2015 do 31. 10. 2015 nebo vyčerpáním finančních prostředků programu.
• Kolik bude vyplaceno: 600 milionů Kč
• Maximální výše dotace: 50 % z výdajů, nebo 5 mil. Kč

Podpora se poskytuje ve třech oblastech:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
To znamená, že je možné žádat například o dotace na zateplení obvodových stěn, střechy a stropu, na výměnu oken či
dveří nebo na pořízení kotle na biomasu, tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo solárního systému
na přípravu teplé vody.
Při podání žádosti je ve všech případech nutné přiložit podepsaný formulář žádosti o podporu, odborný posudek
zpracovaný autorizovanou osobou a energetickým specialistou a krycí list technických parametrů s výkazem výměru
potvrzený energetickým specialistou.

Kontaktujte nás!
Vypracujeme a obstaráme za Vás vše potřebné
pro získání dotace na zateplení Vašeho domu
Naše společnost má oprávnění k činnostem v rámci uvedeného programu a nabízí komplexní servis „na klíč“ – zajištění
všech potřebných podkladů v tomto rozsahu:
• Zpracování odborného posudku
• Zpracování projektové dokumentace
• Zajištění potřebné komunikace s dotčenými orgány
• Vyplnění a podání žádosti
• Zajištění potřebné komunikace s příslušným pracovištěm SFŽP ČR

Kontakt:
Design 4 – projekty staveb, s.r.o.,
sídlo: Sokolská 1183, 460 01 Liberec
korespondenční adresa-provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
tel. +420 481 311 266, +420 603 827 493
email: design4@design4.cz , web: www.design4.cz

Volejte:

Ing. Jindřich Lechovský – jednatel společnosti
tel. +420 603 827 465, email: lechovsky@design4.cz

