
 

Nová zelená úsporám Light – získejte 

dotaci na výměnu oken/dveří! 

 

Rádi byste si zažádali o dotaci z Nové zelené úsporám light a nevíte jak na to? 

Pomůžeme Vám! Kontaktujte nás na info@ham.cz nebo na 515 266 484. 

Jaká okna splňují podmínky? 

Téměř všechny naše okna a dveře splňují podmínky k čerpání dotací. 

Na co lze příspěvek čerpat? 

 nákup nových oken a jejich montáž 
 demontáž a ekologickou likvidaci starých otvorových výplní 
 vnitřní zednické zapravení 

Na příslušenství, jako jsou sítě, parapety a žaluzie, se dotace ale nevztahuje. 

Pro koho je dotace určena? 

 starobní důchodce 
 lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně 
 lidé čerpající příspěvek na bydlení (v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti) 

Žadatelem musí být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti a výše zmíněné podmínky musí 
splňovat všichni členové domácnosti. Odpovědi na specifické situace (například když se 
seniory bydlí vnouče), najdete zde: časté dotazy. 

Podmínky dotace na výměnu oken/dveří: 

 Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena 
na 150 000 Kč. Na jednu otvorovou výplň lze maximálně získat 12 000 Kč, u vchodových 
dveří maximálně 18 000 Kč.  

 Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 100 % celkových 
realizačních výdajů projektu (do výdajů se započítává také demontáž, montáž a 
související práce). Není tedy nutná spoluúčast.  

 Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním trojsklem, stavební hloubka musí 
být minimálně 70 mm. Podporované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň a 
případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem. 

 Elektronický příjem žádostí bude spuštěn 9. 1. 2023. Zpětně bude možné ale žádat i na 
výměny oken realizované po 12. 9. 2022. Žádosti můžete podávat do 31. 8. 2024, 
nejpozději ale do vyčerpání alokace. 
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 Do výměny oken se můžete pustit i bez vlastních peněz, stát bude poskytovat zálohu. 
 Úplný výpis podmínek najdete na stránce: 

www.novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/.  

Postup při vyřízení dotace: 

K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu, případně se obraťte na pracovníka 
z Místní akční skupiny (MAS) či pracovníka z Energetického konzultačního a informačního 
střediska (EKIS a mobilní M-EKIS).  

Kontakty na odborníky MAS a EKIS: https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light.  

Pro schválení dotace je kromě žádosti potřeba doložit: 

 fotodokumentaci (původní stav + nový stav) 

 dokument, kterým se prokáže vlastnictví účtu 

 dokument prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení 

 odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS nebo 
EKIS a M-EKIS 

 zprávu o provedených opatřeních, kterou potvrdí zástupci MAS nebo EKIS a M-
EKIS. 

 
Všechny potřebné dokumenty najdete na stránce: 
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/ 
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