PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY PODMÍNKY VÝZVY.
Vyhlášení výzvy se předpokládá v prosinci 2015.
KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?
Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem ledna 2016.
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE? Fyzická osoba vlastnící rodinný dům
o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá
paliva s ručním přikládáním.
CO BUDE PODPOROVÁNO?
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v Seznamu podporovaných
výrobků vedeném SFŽP. (https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/).
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? Maximální způsobilé výdaje, ze kterých bude hrazena procentuální
dotace, jsou 150 tisíc Kč.
Podpořené zdroje a výše dotace:
• Kotel výhradně na uhlí

~ 70 %

• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kondenzační kotel
~ 75 %
• Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla ~ 80 %
• Bonus 5 % pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území.
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744
CO JE JEŠTĚ TŘEBA SPLNIT?
Prokázat energetickou náročnost rodinného domu.
Rodinný dům splňuje požadavky na energetickou třídu C
nebo je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám
nebo je provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření.
CO JE „MIKRO“ENERGETICKÉ OPATŘENÍ?
Opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu provedené na základě doporučení
energetického specialisty. Maximální výše uznatelných nákladů na provedení „mikro“ energetických
opatření je 20.000,- Kč.
KDO JE ENERGETICKÝ SPECIALISTA?
Expert, který je držitelem osvědčení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií. Seznam, kde lze experta vyhledat a ověřit pravost a platnost
osvědčení, je uveden na stránkách MPO. http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx.
OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již od 15.7.2015.
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?
• na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna
(jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním
paliva ani na stávající plynové kotle;
• na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a
biomasu;
• na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) z programů Zelená
úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů
realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;
• na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;
• v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava
nebo vyvlastnění);
• v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti;

• v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě
splatnosti vůči poskytovateli;
• v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u
finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo
Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.
CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?
• Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
• Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
• Zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) na stupeň „C“ nebo podat žádost do Nové
zelené úsporám nebo kontaktovat energetického specialistu pro Potvrzení o vhodnosti tzv. mikro
energetických opatření.
• Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.
KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy budou uveřejněny současně s vyhlášením
výzvy kraje na jeho webových stránkách, příp. budou v papírové formě k vyzvednutí v budově
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
KDE JSOU VŠECHNY INFORMACE?
Na webových stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744.
KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT?
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů.
Kontaktními osobami jsou:
Ing. Jiří Miler
Ing. Michaela Bartošová
bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Eliška Martínková
martinkova.e@kr-ustecky.cz
Ing. Karolína Pokorná Haramiová
haramiova.k@kr-ustecky.cz

475 657 339
475 657 279
475 657 986
475 657 988
475 657 583

miler.j@kr-ustecky.cz

