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Podpora nízkopříjmových domácností – energetické úspory 
 

 

Milé sestry, milí bratři,  

 

patříte Vy nebo Vaši blízcí v rodině či ve sboru mezi nízkopříjmové osoby? Bydlíte 

zároveň v rodinném domě, kde se potýkáte s nevyhovujícími tepelně-izolačními 

vlastnostmi domu, a tedy vysokými náklady za energie? Jestliže ano, pak je tato nabídka 

určena Vám. 

Státní fond životního prostředí ČR připravil novou variantu dotačního programu Nová 

zelená úsporám (o něm jsme Vás informovali již v roce 2022), tentokrát pro nízkopříjmové 

domácnosti, tedy lidi pobírající starobní nebo invalidní důchod nebo příspěvek na bydlení. 

Program se nazývá Nová zelená úsporám Light (pozn. „lehká“).  

Tento dotační program je připraven jako podpora pro nízkopříjmové domácnosti řešící 

energetické úspory ve svých rodinných domech a to tak, aby byl maximálně srozumitelný 

a administrativně jednoduchý. Domácnost může obdržet dotaci na částečné zateplení 

rodinného domu, výměnu oken, vstupních dveří apod. Celková dotace může činit až 

150 tis. Kč.  

Věříme, že pro mnohé z Vás, kteří přemýšlíte nad úsporami nákladů na vytápění, může být 

tato nabídka velice vhodnou příležitostí, jak s realizací opatření začít.   

Tato informace se Vám dostává jednak skrze sborovou zásilku, zároveň bude k dispozici 

na odkazu: https://ustredicce.e-cirkev.cz/dokumenty-temata/granty-a-dotace/externi-

zdroje-pro-sbory/. Konzultovat další související věci s dotačními příležitostmi můžete 

s Petrem Mokrejšem. 

 

Přejeme Vám úspěšnou realizace energetických úspor!    

 

 

 

Petr Mokrejš       Martin Balcar 

vedoucí projektového oddělení    vedoucí tajemník ÚCK 

 

 

 

Příloha: Specifikace programu Nová zelená úsporám Light 
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Nová zelená úsporám Light  

Podporovaná opatření a výše podpory 

Zateplení fasády        6 000 Kč / běžný metr 

Zateplení střechy                      120 000 Kč / kompletní opatření 

Zateplení stropu pod půdou        50 000 Kč / kompletní opatření 

Zateplení podlahy                       60 000 Kč / kompletní opatření 

Výměna oken 1ks výplně           12 000 Kč / 1 ks výplně 

Výměna vchodových dveří         18 000 Kč / 1 ks dveří 

Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč. 

Kdo může žádat 

Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, na jehož úpravy je dotace požadována, 

ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň: 

– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu 

starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,  

nebo 

– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek 

na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu). 

Dokumenty požadované při podání žádosti 

1. Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření 

2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele  

3. Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu  

4. Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – zpráva o navrhovaných 

opatřeních (odborný posudek) – závazný vzor na webových stránkách programu. Zpráva 

musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“) nebo 

pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska.  

Kdo mi poradí a pomůže 

Poradenství a pomoc s dotacemi z Nové zelené úsporám Light je zajišťována poradci 

z Místních akčních skupin nebo konzultačních středisek EKIS, kteří vás provedou celým 

procesem od podání žádosti až po doložení realizace. Seznam poradenských míst 

v jednotlivých krajích je zde. 

Kde najdu bližší informace   

Detailní informace a veškeré podmínky k programu Nová zelená úsporám Light naleznete 

na webových stránkách programu zde.    

 

https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

