PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013 STARTUJE!
Program Nová zelená úsporám 2013 je zaměřen na snižování energetické náročnosti
stávajících rodinných domů (čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření,
tím vyšší podpora), výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností,
efektivní využití zdrojů energie a na podporu přípravy a zajištění realizace opatření (např.
podpora na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení
měření

provzdušnosti

obálky

budovy).

Několikrát odložený a všemi očekávaný dotační titul je konečně tady! VEXTA samozřejmě není pozadu a tak
jako v roce 2009 vám nabízí komplexní služby tak, abyste mohli od státu získat maximum možného.
Samozřejmostí tedy je zápis společnosti SYSTÉM VÝSTAVBY o.s.d.. do Seznamu odborných dodavatelů (SOD)
a registrace všech potřebných materiálů v Seznamu výrobků a technologií (SVT).

Program NZÚ2013 byl definitivně vyhlášen a schválen:

13/6/2013

Zahájení příjmu žádostí:

12/8/2013

Ukončení příjmu žádostí (pokud nebude alokace 1mld vyčerpána dříve):

29/11/2013

Program požaduje zahájení realizace stavby:

rok 2013

Program požaduje ukončení (vč. kolaudace, 100% zaplacení, zápis do KN):

14/9/2014

Klíčová data Nové zelené úsporám:

Družstvo SYSTÉM VÝSTAVBY se s ohledem na působnost zaměřuje především
na:
1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.
Zájemcům nabízíme komplexní služby související se zateplením rodinných domů včetně výměny oken
především v Praze a Středočeském kraji.
Míra státní podpory 30% až 55% z celkových způsobilých výdajů - podle zvolené podoblasti podpory.

2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.
Zájemcům dodáváme v celé ČR katalogové patrové rodinné domy v provedení PASIV splňující přísná kritéria

Podoblast podpory B.1:

(požadavky se blíží pasivnímu domu)

400.000,-Kč/dům

Podoblast podpory B.2:

(plnohodnotně pasivní dům)

550.000,-Kč/dům

programu pro získání garantovaných dotačních částek. Podle výsledných parametrů budovy jsou specifikovány

Pokud chcete nabízenou dotaci získat, neváhejte a obraťte se na nás co nejdříve!

V letošním roce je dále k dispozici dotační titul:
Program NOVÝ PANEL – administrováno SFRB (Státní fond rozvoje bydlení), více na: www.sfrb.cz/programy-apodpory/bytove-domy/program-novy-panel
Tento dotační titul je určen především pro zájemce o celkovou revitalizaci bytových domů jak panelového, tak
nepanelového typu. Bližší informace rádi poskytneme na vyžádání!

