Support communication s.r.o.,IČO: 28 61 77 03, www.vaspasiv.cz, kontaktní osoba - mobil: 775 445 389, info@vaspasiv.cz

Dotace na NOVOSTAVBY
jednoduše překlopíme Vaší stávající/budoucí
novostavbu na dům určený k DOTACI téměř v
jakékoli fázi realizace …

400.000,-Kč
nebo

550.000,-Kč
veškeré informace ZDARMA
kompletní vyřízení žádosti
Přímý kontakt

Zelená linka

775 445 389 / 800 810 605
www.vaspasiv.cz

+ 35.000,- Kč

Celkem čerpání dotace
+ 435.000,- Kč nebo + 585.000,- Kč

Příspěvek na Posudek,
Projektové dokumentace
a Zkouška průvzdušnosti

7. Připsání finanční částky na osobní účet
– do 90 dní od doložení realizace

6. Doložení realizace
– do 24 měsíců od obdržení
Vyrozumění o poskytnutí podpory

t 1SP.PSBWTLPTMF[LâBÁTUFDLâLSBK
navýšení dotace o 10% ,
tzn. 440.000,- Kč nebo 605.000,- Kč

5. Vyrozumění o poskytnutí dotace
– cca do 6 měsíců od podání žádosti

X. měsíc
Do 90 dnů od doložení realizace čerpání
+ 400.000,- Kč nebo + 550.000,- Kč

- 5.000,- Kč

t -[FǏFSQBU ,ǏOB1SPKFLUPWPV
dokumentaci, Energetický posudek
a Test průvzdušnosti.

4. Specifická kontrola projektu
– cca do 4 měsíců od podání žádosti

t %PMPäÓNFSFBMJ[BDJ

t ;BKJTUÓNF#MPXFSEPPSUFTUBQPTLZUOFNF
konzultaci před měřením

t %PEÈNFQǲÓQBEOÏOBWâÝFOÓSP[QPǏUV

X. měsíc – dokončení stavby
Zkouška průvzdušnosti

1. Podání elektronické žádosti s přílohami
– první den

t *OTUBMBDFSFLVQFSBDFKFQPWJOOÈTPVǏÈTU
žádosti o dotaci

t 6[OBUFMOÏOÈLMBEZTFNPIPVEPLMÈEBU
s platností po 1. 1. 2013

t 4WâTUBWCPV3PEJOOÏIPEPNVKTUFNPIMJ
začít i před 1. 1. 2013

3. Formální kontrola dokumentů podaných
v rámci žádosti
– cca do 2 měsíců od podání žádosti

- 5.000,- Kč

Příprava projektových dokumentací
jako přílohy k žádosti o dotaci

t 1ǲFLMPQÓNF7ÈÝTUÈWBKÓDÓEǾNEPTUBWV
určeného k dotaci

Dotace z programu Nová zelená úsporám
oblast B - NOVOSTAVBY

2. měsíc – do sedmého dne od vyhotovení
Vyhotovení odborných příloh žádosti
Projektová dokumentace
- 10.000,- Kč
Energetický posudek
- 15.000,- Kč
Projekt Technického zabezpečení budov
(dle počtu technologií)
- 5.000,- Kč

14. den
Zprostředkovatelská smlouva
záloha za zprostředkování

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ

ZDARMA

k posouzení na mail info@vaspasiv.cz

Zaslání stávající Projektové dokumentace

1. den
Smlouva o Budoucí
Zprostředkovatelské Smlouvě

Průběh administrace žádosti

Průběh financování

