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Solární termické systémy – oblast C. 3, Nová zelená úsporám
Informace o výzvě
Je podporována instalace solárních termických systémů do dokončených rodinných
domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných);
Nově se podpora vztahuje i na rozšíření stávajícího solárního systému, na který již byla
čerpána podpora z NZÚ;
Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální
hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb;
Dotační bonus při současné realizaci opatření z programu NZU (oblast podpory A a C. 3)
a výměny kotle v rámci výzvy na tzv. „2. vlny kotlíkových dotací“.

Výše dotace
Oblast
podpory

Výše
podpory [Kč]

Typ systému

C.3.1

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35 000

C.3.2

Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000

C. 5

Odborný posudek

5 000

Důležité požadavky
Sledovaný parametr
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody
Instalace akumulačního zásobníku tepla o
měrném objemu vztaženém k celkové ploše
apertury

Označení
[jednotka]

C.3.1

C.3.2

[%]

≥ 50

Bez
požadavku

[l/m2]

≥ 45

≥ 45

Potřebné dokumenty k žádosti
Odborný posudek, který se skládá z následujícího:
Projektová dokumentace (technická zpráva, půdorys střechy s osazenými solárními
kolektory a schéma zapojení systému);
Energetické hodnocení.
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Cena služby
Služba

Cena [Kč]

Zpracování odborného posudku

5.000,-

Vyřízení dotace „na klíč“ (podání žádosti, administrace a doložení realizace)

2.900,-

Postup spolupráce – aneb 6 kroků k získání dotace
1. Vstupní konzultace zdarma – energetické poradenství EKIS
- provádíme pod záštitou Ministerstva průmyslu a ochodu - https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
2. Úvodní studie – zdarma
- zhodnocení předběžných možností čerpání podpory na jednotlivá opatření.
3. Projektová dokumentace a energetické hodnocení
- vyhotovení dokumentace dle požadavků programu Nová zelená úsporám.
4. Kompletace a podání žádosti
- el. registrace žádosti a doručení všech podkladů na Fond ke schválení žádosti (cca 3 týdny).
5. Realizace opatření klientem
- na realizaci budete mít 12 měsíců od schválení žádosti.
6. Doložení podkladů na Fond, čerpání dotace
- zpracování všech podkladů dokládající realizaci a doložení na Fond. Dotace pak cca do 4 týdnů.

Na naše služby je záruka - ručíme za to, že vše bude zpracováno dle programu
Nová zelená úsporám.
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