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ZELENÁ ÚSPORÁM 

 

Program podpory zateplení rodinných a bytových dom ů a 
obnovitelných zdroj ů energie 

 
 
Program „Zelená úsporám“… 
vyhlášený Ministerstvem životního prostředí České republiky, může pomoci každému majiteli 
rodinného či bytového domu, včetně sdružení vlastníků a bytových družstev získat jako dotaci 
50% finančních nákladů, které vynaloží od 1.dubna 2009 na opatření vedoucí ke snížení 
potřeby energie na vytápění v domě, který je postaven z jiného materiálu než betonových 
panelů. Podmínky a výše poskytované dotace jsou zcela průhledné, finanční podporu získá 
každý, kdo o ni požádá a splní předepsané podmínky. 
 
 
Co je pot řeba pro poskytnutí dotace? 

• K žádosti o dotaci musíte přiložit projekt a tepelně technické výpočty, kterými se 
prokáže, že navrhované úpravy splní požadavky pro poskytnutí dotace. 

• Projekt musí být zpracován autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby nebo 
technika prostředí, autorizovaným architektem nebo energetickým auditorem. 

 
 
Projektová a inženýrská spole čnost INTERPLAN-CZ, spol. s r.o. 
nabízí: 
zpracování projektu, výpočet max. výše dotace na základě podlahové plochy domu, vyplnění a 
podání žádosti o dotaci. Po realizaci navržených opatření kompletaci podkladů a podání 
žádosti o vyplacení dotace. 
 
Zpracování projektu zahrnuje tyto činnosti: 

• Zaměření stávajícího stavu domu 
• Zpracování výkresů a popis konstrukcí 
• Tepelně technický výpočet výchozího stavu 
• Návrh stavebních úprav vedoucích k dosažení požadovaných parametrů 
• Tepelně technický výpočet prokazující, že navrhovaných parametrů lze dosáhnout 
• Vyplnění žádosti o dotaci a její podání na příslušné registrační místo 
• Po realizaci stavebních úprav kompletaci podkladů od stavební firmy a podání žádosti 

o vyplacení dotace 
Pokud máte výkresovou dokumentaci domu, můžeme ji využít a zpracovat pouze 
navazující práce. 

 
Zpracovat m ůžeme rovn ěž: 

• Projekt pasivního domu 
• Průkaz energetické náročnosti budovy 

 
 
 
 
Kontaktní osoba: Ing. Anna Cigošová, tel.: 541 597 213              e-mail: cigosova@interplan.cz 


