Zelená úsporám – na co čerpat dotaci
Klienti Ekonomických staveb získávají
automaticky službu s vyřízením dotací ZDARMA.

Pasivní domy, tepelná čerpadla, dotace na
projekt
Pasivní domy
Pasivní domy se doposud v Česku téměř
nestavěly. Je několik příčin tohoto stavu.
Za hlavní důvod nepochybně hledejme
vysokou cenu takových domů. Dotace
pravděpodobně trh s pasivními domy
rozběhne. Zároveň je již dnes zřejmé, že
samotná dotace uhradí zhruba jen 30%
zvýšených nákladů na technologii pasivního
domu.
Ekonomické stavby v září 2009 představily
technické řešení pasivních domů. Ředitel
společnosti pan David Mencl k představení
pasivních domů v produkci ES: “Reagujeme
tak hlavně na dotační program Zelená
úsporám, který dotuje jen výstavbu pasivních
domů. Pokoušeli jsme se prosadit rozšíření
podmínek i na nízkoenergetické rodinné
domy. Tato naše snaha však bohužel nebyla
úspěšná. Od října tedy mohou naši klienti
stavět zděný pasivní dům s využitím dotace
státu. “
Klienti ES
Pro klienty ES bude čerpání všech možností
dotací z tohoto rámce tradičně velmi
jednoduché. Veškerou legislativu k čerpání
nutnou pro klienta vyřeší příslušný manažer
projektu. Klient tedy dotaci vyčerpá
automaticky bez jakékoliv starosti.

Tepelná čerpadla
V případě tepelných čerpadel se výše
dotace rozděluje dle typu tepelného
čerpadla. Tepelná čerpadla systému
země/voda budou zvýhodněna částkou
75.000,-Kč. Tepelná čerpadla systému
vzduch/voda budou dotována částkou
50.000,-Kč.
I přes nižší dotaci tepelných čerpadel
vzduch/voda se tento systém jeví v
současné době jako vhodnější řešení.
Výkonnost tepelných čerpadel
vzduch/voda se výrazně zvýšila a ceny
mírně klesají. Nižší cena tepelného
čerpadla vzduch/voda pak i přes nižší
dotaci znamená rychlejší návratnost
investice a ekonomicky vhodnější řešení.
V Ekonomických stavbách používáme
čerpadla Carier pro technologii
vzduch/voda a tepelná čerpadla Stiebel
eltron pro technologii země/voda.
K oběma druhům tepelných čerpadel
zajišťujeme plný servis, tedy včetně
projektu, stavebního povolení a
financování hypotékou. V rámci servisu
klientům pak pochopitelně zajistíme také
čerpání dotace Zelená úsporám.
Dotace na projekt
Změna dotačního programu Zelená
úsporám pak výstavbě nových domů
přinesla v podstatě jen jedno zásadní
zlepšení. Nově je možné získat i dotaci
na samotný projekt k řešení. U projektu
k tepelnému čerpadlu je dotace 5.000,-Kč
bez ohledu na typ čerpadla. V případě
pasivního domu je pak dotace projektu
ve výši 40.000,-Kč. Tato dotace je již
podstatná. Klient ES získává projekt domu
zdarma i v případě stavby pasivního
domu. Dotaci na projekt tedy budeme
umět našim klientům přičíst k dotaci
na samotnou stavbu. Faktická výše
dotace tak bude 290.000,-Kč

