PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM
Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu
celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU PRO REALIZACE V DOTACÍCH
ZELENÁ ÚSPORÁM. VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME A PROJDEME S VÁMI CELÝM PROCESEM
SCHVALOVÁNÍ DOTACE
Obchodní zástupce který Vám zodpoví všechny dotazy „ZELENÁ ÚSPORÁM“ –
Josef Černý mob.774 713 333 e-mail : josefcerny@aluproces.cz
V programu Zelená úsporám došlo od 17.8.2009 k podstatným změnám, které zjednoduší cestu jednotlivých
žadatelů ke státním dotacím. Předně už žadatelé nemusí splňovat tři opatření, aby získali dotaci. Jedinou
podmínkou je snížení hodnoty měrné spotřeby tepla na vytápění o 20% nebo o 30%. Jaké opatření
investor zvolí, záleží na něm. Opatření je několik např. zateplení domu, nová střecha, výměna oken atd.
Nejednodušším a nejméně bolestným opatřením na domě je výměna oken od firmy Aluproces s.r.o.
Výměna oken spadá do segmentu A.2 tzn. dílčí zateplení v oblasti úspory energie.
Výše dotace se odvíjí od velikosti snížení spotřeby:
•

snížení spotřeby energie o 20%
o rodinné domy 650 Kč/m2 podlahové plochy
o bytové domy 450 Kč/m2 podlahové plochy

•

snížení spotřeby energie o 30%
o rodinné domy 850 Kč/m2 podlahové plochy
o bytové domy 600 Kč/m2 podlahové plochy
Nadále platí, že snížení spotřeby je možné docílit pouze díky opatření,která splňují podmínky programu.
Žadatel si musí proto vybrat dodavatele ze seznamu výrobků a technologií, které splňují požadované
parametry.
•

Kdo může žádat o dotaci
Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají
daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:
• fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti),
• společenství vlastníků bytových jednotek,
• bytová družstva,
• města a obce (včetně městských částí),
• podnikatelské subjekty,
• případně další právnické osoby.
VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI A ZÍSKEJTE S NAŠIMI KVALITNÍMI VÝROBKY A PROJEKTEM
ŠANCI ČERPAT PODPORU (DOTACI ) NA ZATEPLENÍ A ÚSPORU ENERGIÍ

