
Navrhneme úpravy vhodné pro Váš dům 
a pomůžeme Vám efektivně využít 
všechny možnosti na získání finančních 
prostředků. Využijte aktuální výzvy 

nyní a ušetřete náklady na vytápění. 

Navrhneme úpravy vhodné pro Váš dům 

všechny možnosti na získání finančních 

Převezmeme za Vás povinnost projednání stavebního záměru s přísluš-
ným stavebním úřadem a dotčenými orgány. Zajistíme uzavření nájemní 
smlouvy na zábory veřejného prostranství nezbytné pro realizaci stavby.

Aktuálně Vám nabízíme také služby související s programem

 Nová zelená úsporám - Bytové domy v Praze

Společnost CERTIGO s. r. o.poskytuje široké spektrum služeb v oblas-
ti stavebních projektů revitalizací bytových domů. Všechny uvedené 
služby je možné provést jednotlivě dle konkrétního požadavku nebo 
pro Vás zajistíme kompletní přípravu projektu jako celku od návrhu 
vhodných úsporných opatření až po kontrolu realizace stavby.
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Pomáháme svým zákazníkům 
úspěšně realizovat stavební projekty

úsporámzelenánová

• Dotační management

• Projektování

• Energetika staveb

• Výběrová řízení

• Inženýrská činnost 

• Technické dozorování staveb

Program podporuje samostatná dílčí opatření nebo jejich kombinace: 
 zateplení obvodových stěn

 zateplení střešních konstrukcí 

 výměnu výplní otvorů

 výměnu neekologického zdroje tepla 

 instalaci solárních termických systémů

 fotovoltaické systémy



Finanční prostředky je možné získat i na stavební práce, které 
již probíhají od 1. 1. 2015. Podporu lze čerpat na materiál, 

výrobky, montáž a stavební práce, které povedou ke snížení 
spotřeby energie alespoň o 20 %.

CERTIGO s. r. o. 
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úsporámzelenánová
Celková odhadovaná výše 

prostředků v programu 27 mld. Kč

Kontinuální výzva pro bytové domy v Praze

Příjem žádostí: do 31. 12. 2021

Rychlá administrace
3 týdny na schválení žádosti

3 týdny na kontrolu dokumentace

3 týdny na vypacení dotace 

 Celková výše podpory na jednu žádost
30 % doložených 

způsobilých výdajů

Podpora poskytována i na náklady:

zpracování Projektové dokumentace
zpracování Energetického hodnocení 
provádění Technického dozoru investora

až do výše 40.000 Kč

Pro získání dotace z programu  Nová zelená úsporám zajistíme:

Odborný posudek, který zahrnuje:

Projektovou dokumentaci včetně rozpočtu stavby

Energetické hodnocení budovy

Krycí list technických parametru a výkaz výměr

Podání žádosti o dotaci

Stavební povolení a zábory veřejného prostranství

Podklady pro čerpání fi nančních prostředků

Závěrečné vyhodnocení akce

Vydání kolaudačního souhlasu

Veškerou administrativu vyřídíme za Vás!


