
Pokyny pro žadatele Nová zelená úsporám Light - MAS Vizovicko a
Slušovicko

Pro podání žádosti je třeba mít národní identitu. Tu si můžete založit ZDE:
https://www.identitaobcana.cz/ProfileRegistration a následně ověřit pomocí bankovní
identity či na CZECH pointu (pošta či obecní úřad). Přihlašovací údaje je nutné si
zapamatovat pro podání dotace. Se založením národní identity vám poradí na
CZECHpointu.

K podání dotace budete potřebovat tyto povinné přílohy:
● Fotodokumentace - před realizací opatření
● Potvrzení o vlastnictví bankovního účtu žadatele - smlouva či potvrzení z

banky, případně poslední výpis z účtu
● Dokument k prokázání čerpání příspěvku na bydlení nebo pobírání důchodu

(vydává OSSZ na požádání)
● Odborný posudek - potvrzujeme a zpracováváme my, je však nutné mít

potřebné informace

Pokud se vás to týká, je třeba doložit také přílohy při naplnění kritérií:
● pokud spolumajitel nebydlí v nemovitosti, dokládá čestné prohlášení (jméno,

datum narození, bydliště + prohlášení, že v nemovitosti nebydlí)
● pokud je stavba určena k rodinné rekreaci a je využívána k trvalému bydlení -

dokumenty k prokázání
● čestné prohlášení o trvalém pobytu v nemovitosti - pokud tam není zapsán

Jaký je postup zpracování žádosti u místní akční skupiny?
1. založíte si národní identitu
2. založíte si účet a žádost v AIS SFŽP (možné i u nás v kanceláři)
3. předáte připravené přílohy a informace a žádost zpracujeme za vás

Pokud máte opatření již zrealizováno, je třeba donést podklady také k
závěrečné zprávě. Jedná se o:

● fotodokumentace (ideálně průběhu i po ukončení)
● Zpráva o provedených opatřeních - potvrzujeme my

Fotodokumentace MUSÍ být kvalitní, nerozmazaná, alespoň 10 fotek z různých úhlů
a vzdáleností. Musí být zřetelné místo realizace, aby bylo možné spojit
fotodokumentaci před a po zavedení opatření. Fotodokumentaci můžete zaslat na
náš edita.nezvalova@masvas.cz nebo marketa.brhlacova@masvas.cz, po domluvě
na Whatsapp či donést na USB disku.
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