
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝŠI DOTACE Z PROGRAMU NOVÁ 

ZELENÁ ÚSPORÁM 

 

V informaci o přípravě revitalizace bytových domů ve vlastnictví Bytového družstva Hovorčovická 

při využití dotace z programu Nová zelená úsporám, kterou jste obdrželi jako podklad pro členskou 

schůzi 8. 6. 2016 je v bodě 2. Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) uvedeno, že Státní 

fond životního prostředí na základě podaných žádostí a následného posouzení přiložených podkladů 

rezervoval pro naši akci finanční prostředky z programu NZÚ v  maximální výši 587 929 Kč pro 

bytový dům 22, 24 a 26, rezervace nejpozději do 18. 5. 2017 a v maximální výši 1.238.223 Kč pro 

bytový dům 15, 17 a 19, rezervace nejpozději do 23. 05. 2017. Celkem jsou tedy rezervovány 

prostředky v maximální výši 1 826 152 Kč. 

 

Výši skutečné podpory je však možno spočítat až ve chvíli, kdy jsou známy reálné částky 

uznatelných nákladů dle vysoutěžené nabídky na investiční opatření. DPÚ proto v těchto dnech 

konzultoval výši skutečné podpory na Státním fondu životního prostředí a na základě propočtů 

vyšla výše skutečné podpory na částku cca 1,3 mil Kč pro oba domy.  

 

Vyšší skutečnou dotaci by bylo možno získat stažením naší žádosti z 1. výzvy dotačního programu 

NZÚ a následným podáním žádosti o dotaci v rámci 2. výzvy dotačního programu NZÚ vyhlášené 

v tomto roce. Vzhledem k výhodnějším dotačním podmínkám 2. výzvy je dle sdělení DPÚ reálná 

šance získat  o cca o 400 000 Kč více. 

 

Vyhodnocení jednotlivých variant dalšího postupu: 

 

1. Ponechat stávající žádost o dotaci 

+     Přiznaná dotace a již rezervované dotační finanční prostředky. 

- Nižší předpokládaná výše skutečně přiznané dotace. 

 

2. Převést žádost o dotaci do druhé výzvy dotačního programu NZÚ 

+     Vyšší předpokládaná dotace (o cca 400 tis Kč oproti ponechání stávající žádosti). 

+     Nejsme vázáni termínem dokončení akce dle první výzvy. 

- Teoretická možnost neschválení dotace.  

- Nezanedbatelná nejistota, zda bude dotace proplacena v předpokládané výši (zda budou uznány 

všechny náklady).  

-   Vícepráce a náklady s tím spojené. 


