Dokumenty předkládané k vydání Registrace
a Rozhodnu – Oblast podpory A, C
ČÍSLO ŽÁDOSTI
IDENTIFIKACE ŽADATELE
Příjmení / Název:
Jméno:

Dat. nar. / IČ:

Telefon:

E-mail:

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI
Katastrální území (číslo):

Katastrální území (název):

Číslo listu vlastnictví:

Číslo a typ parcely:

pozemková

Ulice:

Č. p.:

Č. o.:

Obec:

PSČ:

Kraj:

stavební

K závěrečnému vyhodnocení předkládám
Soupis faktur (v případě předložení více než jedné faktury)
Faktura(y) za realizaci provedeného opatření za zhotovení odborného posudku, provedení technického dozoru,
měření průvzdušnos obálky (pouze pokud bylo v příslušné podoblas požádáno – vzor na www.novazelenausporam.cz)
Soupis provedených prací (vzor na www.novazelenausporam.cz)
Potvrzení o úhradě (výpis z bankovního účtu či pokladní příjmový doklad)
Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem (mimo podoblas podpory C.2, s výjimkou
C.2.5 a C.2.6; v případě, že realizace opatření probíhala v režimu stavebního povolení, případně ohlášení stavebního
záměru dle stavebního zákona, je předložen kolaudační souhlas, resp. písemné potvrzení příslušného stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby, a že příslušný stavební úřad užívání stavby nezakázal.
V ostatních případech písemné stanovisko stavebního úřadu o projednání stavebního záměru)
Doklad o ukončení realizace (dle typu provedeného opatření: předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do
trvalého provozu)
Závěrečná zpráva odborného technického dozoru (týká se pouze oblas podpory A)
Protokol o měření průvzdušnos obálky budovy – blower door test (týká se pouze podoblas podpory C.4)
Aktualizovaný krycí list (pouze pokud nebyly všechny požadované údaje vyplněny již při podání žádos )
Dokumenty k veřejné podpoře (týká se pouze fyzických osob podnikajících a právnických osob)
Akceptační dopis (týká se pouze žádos podávaný pře realizací nebo v průběhu realizace)

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IČ: 00020729
www.novazelenausporam.cz Zelená linka 800 260 500 info@sfzp.cz

1/2

vyplňuje žadatel

vyplňuje pracovník SFŽP ČR

Oblast podpory A
– Zateplení obvodových konstrukcí
– Zateplení střechy
– Zateplení podlahy na terénu
– Výplně stavebních otvorů
– Ostatní zateplované konstrukce
Oblast podpory C.1/C.2
Oblast podpory C.3
Oblast podpory C.4
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:
Prohlašuji, že jsem splnil veškeré podmínky pro poskytnu dotace stanovené v rámci programu Nová zelená úsporám
Směrnicí MŽP č. 1/2014, Přílohami a Výzvou.
Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dokumentu a v jeho přílohách jsou úplné, pravdivé a nezkreslené a že jsem žádné podstatné údaje nezamlčel. Jsem si vědom, že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných
právních předpisů.
Prohlašuji, že na předmětnou nemovitost není nařízena exekuce ani není vydán exekuční příkaz k jejímu prodeji.
Prohlašuji, že nemám žádné peněžité závazky po lhůtě splatnos vůči České republice, Státnímu fondu životního prostředí ČR,
územním samosprávným celkům a zdravotním pojišťovnám (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky a penále na
veřejném zdravotním pojištění, nedoplatky na pojistném a penále sociálního zabezpečení a příspěvku na státní poli ku zaměstnanos , odvody za porušení rozpočtové kázně).
Prohlašuji, že jsem původní zdroj tepla na vytápění vyřadil z provozu a ekologicky zlikvidoval a zajis l provedení všech předepsaných zkoušek a revizí (týká se pouze žadatelů v oblas podpory C.1 a C.2).

V

dne

..................................................................
Jméno a podpis žadatele,
nebo jím zplnomocněné osoby

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IČ: 00020729
www.novazelenausporam.cz Zelená linka 800 260 500 info@sfzp.cz

2/2

