


Pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu 
Nová zelená úsporám Light
pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Žadatelem o podporu může být pouze
vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na
jehož úpravy je dotace požadována, ve
kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9.
2022 a zároveň:
– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti
pobírají ke dni podání žádosti o podporu
starobní důchod nebo invalidní důchod 3.
stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem
podání žádosti o podporu pobíral příspěvek
na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po
celou dobu).

Dokument prokazující vlastnictví bankovního
účtu žadatele – smlouva o vedení bankovního
účtu, výpis z účtu
Dokument prokazující čerpání důchodu (u
všech osob žijících ve společné domácnosti)
nebo dokument prokazující čerpání příspěvku
na bydlení
Založení elektronické identity občana

 K PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE TŘEBA

DOPORUČUJEME 
Zajistit cenovou nabídku pro ověření splnění
technických parametrů projektu a schopnosti
žadatele financovat projekt

VÝŠE PODPORY
Maximální výše podpory na realizaci opatření je
omezena na 150 000 Kč.

MAS Kralupsko, z.s.
Husova 579, 278 01 Kralupy nad Vltavou
2.NP, kancelář č. 3.14 
tel: +420 412 871 503

2. krok - Poradenství a zpracování odborného posudku 

1. krok - Identifikace žadatele a ověření jeho přijatelnosti
Infocentrum Městský Úřad, Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou

http://2.np/


POKUD ŽADATEL SPLŇUJE PODMÍNKY DOTACE, JE NEZBYTNÉ: 
Založení elektronické identity občana – které je nezbytné pro identifikaci 
žadatele při podání žádosti o dotaci NZÚL v systému poskytovatele dotace 

 

 

https://www.identitaobcana.cz/ProfileRegistration - první strana, kde se provede registrace 
občana, zde sdělí svůj email a telefonní číslo. Náhled webové stránky stránky: 

 

 

Po registraci na portálu Identita občana, žadatel obdrží email, který si vytiskne a může na 
kterémkoliv místě CzechPoint (úřady, pošty,…) s občanským průkazem dokončit registraci. 
Vzor emailu: 

 

 

 

 

 

 
 

Pokud občan - žadatel - plánuje dokončení založení Identity občana na Infocentru 
MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.1, Kralupy nad Vltavou, může si spolu 
s registračním emailem vzít povinné přílohy a bude s ním provedena prvotní registrace 
a podklady předány na MAS Kralupsko, z.s., která bude zájemce kontaktovat. Pokud 
nepůjdete na MěÚ Kralupy nad Vltavou, splňujete podmínky a máte podklady připravené, 
volejte na linku MAS Kralupsko, z.s. uvedenou na předchozí straně. 


