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Naše politika k Vám je založena na sdílení rizika. Provize za získání dotace 
činí 8% z fondem rezervované a potvrzené částky na opatření na Vaší nemo-
vitosti. V případě, že způsobíme administrativní chybu, díky které zanikne 
Váš nárok na dotaci, vrátíme Vám veškeré peníze, které jste nám zaplatili. 
Tuto jistotu pro Vás zakotvíme v mandátní smlouvě. Nic neriskujete.

Naše specializace je „Snižování energetické náročnosti budov“. Přinášíme 
dotace na rodinné domy, bytové domy, veřejné a administrativní budovy, 
včetně výrobních podniků. Součástí těchto dotací je i výměna stávajícího 
neekologického zdroje vytápění za kotle spalující tuhá paliva a biomasu.

Patříme do nové vlny společností, hrající fair play. Vaše zájmy jsou i našimi 
zájmy. Vyznáváme diskrétnost, taktnost, soudržnost, loajalitu s jasným cílem 
pro spravedlnost. Jsme proaktivní a našich partnerů si vážíme.

Individuální přístup, znalost dynamického dotačního oboru, silné zaměření 
na dosahování cílů, systematičnost, proceduralita, chronologie a výrazný 
smysl pro detail, nám vyneslo 100% úspěšnost v získávání dotačních titulů 
v Nové zelené úsporám.
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SPECIALIZACE

Pokud nemáte zateplený dům, postaráme se o to. V Nové zelené úsporám jsme přinesli 
pro rodinné domy dotace ve výši od Kč 225.000,- do Kč 827.000,-. V rámci procesu získání 
dotace zajistíme standartní i nadstandartní služby.

Zajistíme proces od podání žádosti o dotaci až po řádné ukončení.
Zajistíme tepelný audit dle požadovaných norem.
Zajistíme projektovou dokumentaci v souladu s požadovanou vyhláškou.
Zajistíme veškeré zateplovací materiály od renomovaného českého výrobce 
s vynikající pověstí, včetně položkového rozpočtu na materiál - zdarma, 
předem neohlášených kontrolních návštěv přímo na stavbě, s 60 měsíční 
zárukou na stavební materiál a práci a s celoživotním pozáručním servisem.
Zajistíme tepelná čerpadla od prominentního českého výrobního lídra 
od návrhu, přes instalaci, vyregulování, záručního i pozáručního servisu se 
spotřebou kolem Kč 250,-/Gj, což jej řadí mezi nejúspornější způsob vytápění 
s vysokou ekologickou přidanou hodnotou.
Zajistíme návrh a instalaci vhodného rekuperačního zařízení, včetně projek-
tové dokumentace zdarma. Pomocí rekuperace ušetříte 50% tepla a životní 
prostředí ve Vašem bytu se výrazně zlepší díky abstinenci plísní.
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Podmínky:
a) stávající zdroj vytápění je kotel
na tuhá paliva s ruční přikládkou
b) Váš dům musí mít energetickou
třídu A, B, nebo C.

ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ

Váš stávající zdroj vytápění:
elektro kotel
akumulační kamna

přímotop

Kotel na biomasu s ruční dodávkou 
paliva

50.000,- Kč, když současně 
zateplujete
40.000,- Kč, když současně 
nezateplujete

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Kotel na biomasu se samočinnou 
dodávkou paliva

100.000,- Kč, když současně 
zateplujete
80.000,- Kč, když současně 
nezateplujete

Krbová kamna na biomasu s teplov-
odním výměníkem s ruční dodávkou 
paliva a uzavřené krbové vložky 
s teplovodním výměníkem

50.000,- Kč, když současně 
zateplujete
40.000,- Kč, když současně 
nezateplujete

Krbová kamna nebo vložka na 
biomasu s teplovodním výměníkem 
se samočinnou dodávkou paliva 
50.000,- Kč, když současně 
zateplujete
40.000,- Kč, když současně 
nezateplujete

Váš stávající zdroj vytápění:
kotel na tuhá paliva s ruční 
přikládkou

Dotace na kotel spalující uhlí 
a dřevo - Kč 105.000,-

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Aglomerace se zhoršenou
kvalitou ovzduší + 5% navýšení
dotace, tj. Kč 112.500,-

Dotace na kombinovaný kotel 
(uhlí + biomasa) - Kč 112.500,-

Aglomerace se zhoršenou
kvalitou ovzduší + 5% navýšení
dotace, tj. Kč 120.000,-

Dotace na kotel pouze 
na biomasu - Kč 120.000,-

Aglomerace se zhoršenou
kvalitou ovzduší + 5% navýšení
dotace, tj. Kč 127.500,-

Podmínky:
Žádat lze pouze na rodinné domy, 
jejichž měrná roční potřeba tepla 
na vytápění EA nepřesahuje
150 kWh.m-2.rok-1.
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Pokud si s čímkoli nebudete vědět rady, jsme tu od toho, abychom Vám 
sdělili všechny potřebné informace. Stačí zavolat na telefon 732 544 187, 
nebo napsat na email: vasicek@grantyadotace.cz. Každý Váš dotaz je 
správný, jinými slovy neexistuje špatná otázka. Provedeme Vás dotačními 
možnostmi, poradíme, vysvětlíme a vše potřebné za Vás vyřídíme tak, abyste 
na konci celého procesu získali dotaci pohodlnou cestou.

Důkladně Vás seznámíme s možnostmi, které dotační tituly NOVÁ ZELENÁ 
ÚSPORÁM a ZLEPŠOVÁNÍ OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SDLECH - KOTLÍKOVÉ 
DOTACE nabízí, včetně výhod i nevýhod v jednotlivých opatřeních. Platí zde 
zásada: My navrhujeme a Vy si vybíráte. Šetříme tak Váš čas, peníze 
i nervovou soustavu.

BEZPLATNÉ
PORADENSTVÍ

Při nesplnění podmínky b) následuje tento proces:

Doložíme Vaši žádost v Nové zelené úsporám, pokud je podána, nebo rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z Nové zelené úsporám.
Musíte provést některé, tepelným auditorem navržené mikro opatření:

zateplení střechy nebo půdních prostor
zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
dílčí výměna oken
výměna vstupních a balkonových dveří
instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
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Peníze na stromě rostou. 
Zavolejte nám 

a přesvědčte se sami.
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