
  

 

Pokyny pro žadatele v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT 

(dále jen NZÚL) v území MAS Třešťsko. 

 

Co NZÚL podporuje: 

➢ Zateplení obvodových stěn RD min. 20cm izolace (v celém obvodu RD a výšce 

min vytápěného prostoru) 

➢ Zateplení střechy RD min. 30cm izolace – v celé ploše střechy* 

➢ Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou RD min. 30 cm izolace – v celé ploše 

vytápěného prostoru* 

➢ Zateplení podlahy RD min 12cm izolace (nad zeminou/ sklepem) – v celém 

půdorysu RD* 

➢ Výměna oken RD okny s izolačními troj-skly a šířkou rámu min 7cm 

➢ Výměna vchodových dveří RD (mezi interiérem a exteriérem) tepelně 

izolačními dveřmi – v případě prosklení nutná izolační troj-skla 

 

Výše podpory: 

➢ Zateplení obvodových stěn – až 6 000 Kč za každý běžný metr obvodu stěn 

(nejedná se o m2) 

➢ Zateplení střechy – až 120 000,- Kč 

➢ Zateplení stropu – až 50 000,- Kč 

➢ Zateplení podlahy – až 60 000,- Kč 

➢ Výměna oken – až 12 000,-Kč za každé vyměněné okno 

➢ Výměna vstupních dveří – až 18 000,- za každé vyměněné dveře 

  



  

 

Podmínky:  

➢ Žadatel je vlastníkem (nebo spoluvlastníkem RD)  

➢ Žadatel a všechny osoby v domácnosti pobírají starobní důchod, nebo 

invalidní důchod 3. stupně, nebo domácnost žadatele čerpala/čerpá 

příspěvek na bydlení 

  

Co je potřeba pro podání žádosti: 

➢ Vytvoření elektronické identity – blíže video návod viz QR kód (Czech POINT) 

➢ Založení účtu v systému AIS – blíže návod viz QR kód (SFŽP) 

➢ Dokument prokazující čerpání důchodu / příspěvku na bydlení (OSSZ) 

➢ Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu – pro zaslání dotace (Banka)  

➢ Fotodokumentace před provedením opatření (MAS / EKIS) 

➢ Zpráva o navrhovaných opatřeních (MAS / EKIS)  

 

QR kód návod AIS    QR kód video návod e-identita 

 

 

 

 

 

 

V případě dotazů nás kontaktujte na email: mas-trestsko@seznam.cz, nebo tel. 

725 774 708, nebo navštivte na adrese Palackého 429/19, 589 01 Třešť 

mailto:mas-trestsko@seznam.cz

