
   
Dotační program Nová zelená úsporám Light 

 

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR  

ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravily program 

Nová zelená úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční podporu  

pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení 

domů. Peníze dostanou předem a k elektronické žádosti nebude potřeba 

žádné složité papírování. 

 

Nová zelená úsporám Light nabídne finanční pomoc na snadno realizovatelné 

úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše 150 tisíc korun. Zateplení 

fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří přinesou 

okamžité snížení spotřeby energií na vytápění. 

 

Nová zelená úsporám Light je tu pro ty, kteří jsou nejvíc ohroženi energetickou 

chudobou, tedy pro domácnosti důchodců a pro rodiny, které pobírají příspěvek 

na bydlení. Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám žadatelé nepotřebují žádné 

vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková 

výše může dosáhnout až 100 % realizačních výdajů. Program umožní lidem bez 

finančních rezerv zateplit domy tak, aby jim zbytečně neunikalo teplo. Peníze 

budou žadateli vyplaceny předem a do realizace se mohou pustit sami, nebo si 

najít odborníky. Cílem je podpořit rychlé zateplení co nejvíce rodinných domů a 

trvale obývaných rekreačních domů, aby se finanční úspora zranitelných 

domácností projevila již v této topné sezóně.  

Nová zelená úsporám Light bude financována z Modernizačního fondu.  

V programu HOUSEnerg je vyčleněno 1,5 miliardy na pilotní projekt pomoci  

pro domácnosti s nižšími příjmy. 

Pro žadatele je připravena poradenská síť, zahrnující místní akční skupiny (MAS) 

a obce, EKIS, úřady práce i sociální služby, s cílem poskytnout co nejširšímu 

okruhu domácností potřebné informace a pomoci efektivně čerpat dotace  

na úsporná opatření. Na území Lanškrounska dlouhodobě působí Místní akční 

skupina Lanškrounsko, z. s., která je připravena s administrací žádosti pomoci. 

Již nyní se můžete na pracovníky MAS obracet na mail: nzul@maslanskrounsko.cz, 

telefon: 730 174 487. 

Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023, s pracemi je však možné začít už teď – 

podpořena budou opatření realizovaná od 12. září letošního roku. 

Elektronické podání žádosti i všechny potřebné informace naleznete 

na www.novazelenausporam.cz a MAS Lanškrounsko, z.s. » Nová zelená 

úsporám LIGHT (maslanskrounsko.cz). 
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