Zpravodaj ECČB duben 2020
Nová zelená úsporám

Dešťovka

Jarní měsíce jsou ideální dobou pro zahájení
plánovaných stavebních opatření, na které lze získat
finanční podporu z programu Nová zelená úsporám
(NZÚ). Patří mezi ně zejména zateplování budov,
stavba nízkoenergetických a pasivních domů,
instalace úsporných zdrojů tepla či domácích
solárních elektráren.

Efektivní hospodaření s vodou, snížení množství
odebírané pitné vody z povrchových a podzemních
zdrojů a finanční úspora na straně spotřebitelů jsou
cílem dalšího dotačního programu SFŽP, programu
Dešťovka.

Vzhledem k aktuální situaci trávíme více času doma
a tento fakt se odrazil i na počtu podaných žádostí,
které zaznamenaly oproti stejnému období roku 2019
v prvním čtvrtletí roku 2020 tříprocentní nárůst, a
jejichž počet roste i v posledních dnech.

Pro koho je program určen, na jaká opatření je ho
možné využít a jak o podporu zažádat, vám poradí
Mgr. Bohuslav Čtveráček v dalším informačním
videu. Video je k vidění zde.

Žádosti je možné podávat elektronicky přes webové
stránky www.novazelenausporam.cz, dotace je
schválena do 3 týdnů a po ukončení nouzového
stavu lze začít s realizací.

Poradenství ECČB v květnu 2020

Abychom vám byli blíže i v době, kdy jsme s vámi
pouze v omezeném kontaktu, zpracovali jsme
základní přehled opatření NZÚ formou videa, které
naleznete na youtube a našem FB.

Pokud zvažujete podání žádosti z programů Nová
zelená úsporám a Dešťovka, nebo řešíte jakýkoliv
jiný stavebně technický či legislativní problém, jsou
vám i nyní k dispozici naši odborní poradci, kteří vám
poradí jak s konkrétními opatřeními, jejich efektivitou
a návratností, tak i s možností získání finančních
prostředků.
Rádi vám poskytnou informace nejen telefonicky, ale
i prostřednictvím elektronické poradny Ministerstva
průmyslu a obchodu (vložit dotaz), v případě potřeby
i přímo na místě vaší stavby. Po dobu trvání
nouzového stavu preferujeme s ohledem na zdraví a
bezpečnost našich klientů a našich odborníků
bezkontaktní formu poradenství, ale v neodkladných
případech je možné po předchozí domluvě zajistit
podmínky i pro poradenství osobní.

