INFORMACE PRO OBČANY – KOTLÍKOVÁ
DOTACE

Vážení občané,
Dovolujeme si Vám oznámit, že si můžete zažádat o výměnu Vašeho starého
a nevyhovujícího kotle.
Finanční příspěvek získáte z Programu výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji
2015 – 2018. Můžete získat dotaci až do výše 80% způsobilých výdajů.
Můžete žádat sami přímo na Krajském úřadě Středočeského kraje - www.krstredocesky.cz. Veškeré potřebné informace naleznete v přiložených
dokumentech Středočeského kraje (Vyhlášení programu a Příručka pro
žadatele)
Podrobnější informace:
Předmětem podpory bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním za:
• kotel na pevná paliva – uhlí, dřevo, biomasa, kombinované (např. na uhlí a
peletky)
• tepelné čerpadlo
• plynový kondenzační kotel
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je
stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva s ručním
přikládáním. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn
dvěma zdroji, z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu.

Příklady výměn při více zdrojích pro vytápění:
– kombinace kotle na pevná paliva a plynového kotle – kotel na pevná paliva
lze vyměnit, fyzická osoba doloží čestné prohlášení, že kotel slouží jako
primární zdroj pro vytápění
– plynový kotel a elektrický kotel – nelze vyměnit
– plyn/elektrika + krbová kamna s teplovodním výměníkem – nelze vyměnit
– plyn/elektrika + kamna (bez rozvodů – bez připojení na otopnou soustavu)
– nelze vyměnit
Výše podpory bude poskytována následující hranicí:
• 70 % způsobilých výdajů* v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí
• 75 % způsobilých výdajů* v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí +

biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
• 80 % způsobilých výdajů* způsobilých výdajů v případě, že je realizace tepelného
čerpadla nebo kotle pouze na obnovitelné zdroje
*Způsobilý výdaj = maximální částka, z které je dotace počítána.
Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 150.000,- Kč.
Pokud je energetická třída budovy vyšší než „C“ musí být provedeno alespoň jedno tzv.
„mikro“ opatření, tj. například výměna vstupních dveří nebo jiné drobnější opatření.
Uznatelné náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20.000,- Kč.

DŮLEŽITÉ!!!
Dle současné legislativy:
• od roku 2014 je možné umísťovat nové kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy
• od roku 2016 budou vykonávané kontroly technického stavu a provozu
kotlů
• od roku 2017 má každá domácnost povinnost při kontrole předložit doklad
o revizi kotle (pokuta až 50.000,- Kč)
• od roku 2018 bude možné umísťovat nové kotle pouze 4. a vyšší emisní
třídy
• od roku 2022 začne platit zákaz provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy
Více informací naleznete na webových stránkách naší obce v záložce „Kotlíková dotace“.

„ Díky kotlíkové dotaci můžeme v naší obci
lépe dýchat! “

