
Stavba i: Zelená úsporám p išla pro letošní sezonu možná pozd

Stavební firmy se obávají, že stavební sezona letos skon í d ív, než budou
vy ízeny administrativní náležitosti žádostí o podporu v novém programu
Zelená úsporám. Lidé se do první výzvy mohou hlásit od 12. srpna.

 „Podle informací, které máme od našich lenských firem, poptávka po
stavebních pracích v souvislosti s programem Nová Zelená úsporám zatím
nebyla - lidé pravd podobn ekají na vyhlášení podmínek,“ uvedl
generální editel Svazu podnikatel  ve stavebnictví v R Miloslav Mašek.
Už p i ervnovém vyhlášení výzvy upozor ovali stava i, že nový program

išel pozd . Pom že prý tak spíš menším regionálním firmám. P esto to
stava i vítají jako vzpruhu pro utlumený stavební trh.

Program má proti minulému k dispozici mén  pen z a je administrativn
náro jší. Je tak možné, že n kte í lidé nestihnou narychlo projekt ádn

ipravit a podmínky splnit. Mluv í ministerstva životního prost edí Matyáš
Vitík ale v í, že zájem bude velký. Denn  se na webové stránky
programu prý dívá kolem 2500 lidí.

Na program vy lenilo ministerstvo životního prost edí miliardu korun a s
dalšími 800 miliony po ítá do konce roku z emisních povolenek.
Zvýhodn ny by m ly být domácnosti postižené záplavami, kterým stát
slibuje až dvacetiprocentní slevu na všechny typy daných opat ení,
nap íklad na zateplení nebo vým nu oken. První výplaty pen z plánuje
ministerstvo na podzim a ukon ení p íjmu žádostí nastane až vy erpáním
stanovené alokace, nejpozd ji 29. listopadu.

Pro majitele rodinných dom

Program je zam en pouze na majitele rodinných dom , kte í zateplují a
ní zdroje vytáp ní, nebo staví nový d m. Žadatel bude muset prokázat

ty icetiprocentní úsporu proti nyn jší energetické náro nosti budovy. Do
Nové Zelené úsporám se po ítají opat ení, která budou nebo jsou
realizována po 1. lednu 2013. Peníze je t eba vy erpat b hem p íštího
roku a vyú tovat nejpozd ji p íští rok v lét . Nap íklad u výstavby nových
dom  s nízkou energetickou náro ností, takzvaný pasivní d m z kategorie
B1, je nárok na jednorázovou podporu 400 tisíc korun, d m „tém
nulového standardu“ B2 m že dostat dotaci až 550 tisíc korun
jednorázov . Jak však uvedl Lud k Loš ák ze spole nosti Comfort Space,
stavba takového domu proti b žnému standardu zdraží minimáln  o
tvrtinu. Kone ný ú et za stavbu se podle n j vyšplhá na ástku vyšší, než

je b žný d m v kategorii energetické t ídy C. Ne eká proto, že by taková
dotace znamenala širší zájem investor  o novostavby.

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/stavbari-
zelena-usporam-prisla-pro-letosni-sezonu-mozna-pozde-
1010477#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=co
pylink
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