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Schváleno dalších 17 tisíc žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám

Praha, 1. října 2010 – Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a 
ministr životního prostředí Pavel Drobil včera schválili další vlnu žádostí o dotace 
z programu Zelená úsporám. Na čtvrtečním jednání bylo odsouhlaseno 17 tisíc 
žádostí ve výši přes 5 mld. korun, celkem tak bylo od začátku programu schváleno již 
35 tisíc žádostí za více než 8 mld. korun. Další kolo posuzování žádostí proběhne 11. 
listopadu 2010. 
 
„Jsem ráda, že program Zelená úsporám, i přes počáteční nejasnosti a jeho kritiku z m
stran, běží velmi dobře. Mezi občany je o něj enormní zájem, který pozorujeme například i na 
veletrzích, odborných seminářích či podle množství dotazů přijatých na infolince. Veškeré 
prostředky získané z prodeje jednotek AAU budou zcela vyčerpány a ef
podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech a veřejných 
budovách,“ uvedla Rut Bízková, náměstkyně MŽP.
 
Majitelé rodinných a nepanelových bytových domů mají stále možnost požádat o dotaci. Více 
informací a vzory žádostí o dotaci je možno získat na webové stránce 
nebo na bezplatné Infolince 800
SFŽP či na pobočky pověřených bankov
jsou pak postoupeny ke schválení do Rady fondu.
 
Program Zelená úsporám byl zahájen v dubnu 2009 a je určen na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podpora
nenárokové dotace. Program je financován z příjmů z prodeje jednotek AAU, které byly 
doposud prodány ve smluvní ceně téměř 19 miliard korun.
 
 
 
Kontakty: 
 
Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR
Tel.: +420 267 994 500 
Mobil: +420 606 709 954 
lenka.brandtova@sfzp.cz 
www.opzp.cz, www.sfzp.cz, www.mzp.cz
 
 

Schváleno dalších 17 tisíc žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám

Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a 
ministr životního prostředí Pavel Drobil včera schválili další vlnu žádostí o dotace 

programu Zelená úsporám. Na čtvrtečním jednání bylo odsouhlaseno 17 tisíc 
korun, celkem tak bylo od začátku programu schváleno již 

35 tisíc žádostí za více než 8 mld. korun. Další kolo posuzování žádostí proběhne 11. 

„Jsem ráda, že program Zelená úsporám, i přes počáteční nejasnosti a jeho kritiku z m
stran, běží velmi dobře. Mezi občany je o něj enormní zájem, který pozorujeme například i na 
veletrzích, odborných seminářích či podle množství dotazů přijatých na infolince. Veškeré 

prodeje jednotek AAU budou zcela vyčerpány a efektivně vynaloženy na 
podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech a veřejných 

uvedla Rut Bízková, náměstkyně MŽP. 

Majitelé rodinných a nepanelových bytových domů mají stále možnost požádat o dotaci. Více 
mací a vzory žádostí o dotaci je možno získat na webové stránce www.zelenausporam.cz

nebo na bezplatné Infolince 800 260 500. Vyplněné žádosti se podávají na krajská pracoviště 
SFŽP či na pobočky pověřených bankovních institucí. Po kontrole jejich správnosti a úplnosti 
jsou pak postoupeny ke schválení do Rady fondu. 

byl zahájen v dubnu 2009 a je určen na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podpora se poskytuje formou 
nenárokové dotace. Program je financován z příjmů z prodeje jednotek AAU, které byly 
doposud prodány ve smluvní ceně téměř 19 miliard korun. 

Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR 

www.opzp.cz, www.sfzp.cz, www.mzp.cz 

 

Schváleno dalších 17 tisíc žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám 

Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a 
ministr životního prostředí Pavel Drobil včera schválili další vlnu žádostí o dotace 

programu Zelená úsporám. Na čtvrtečním jednání bylo odsouhlaseno 17 tisíc 
korun, celkem tak bylo od začátku programu schváleno již 

35 tisíc žádostí za více než 8 mld. korun. Další kolo posuzování žádostí proběhne 11. 

„Jsem ráda, že program Zelená úsporám, i přes počáteční nejasnosti a jeho kritiku z mnoha 
stran, běží velmi dobře. Mezi občany je o něj enormní zájem, který pozorujeme například i na 
veletrzích, odborných seminářích či podle množství dotazů přijatých na infolince. Veškeré 

ektivně vynaloženy na 
podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech a veřejných 

Majitelé rodinných a nepanelových bytových domů mají stále možnost požádat o dotaci. Více 
www.zelenausporam.cz 

500. Vyplněné žádosti se podávají na krajská pracoviště 
ních institucí. Po kontrole jejich správnosti a úplnosti 

byl zahájen v dubnu 2009 a je určen na podporu úspor energie  
se poskytuje formou 

nenárokové dotace. Program je financován z příjmů z prodeje jednotek AAU, které byly 


