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Min isterstvo Životn ího prostred í
Jaké doklady jsou t eba k podání žádosti v tištěnéveľzi

Kdo mrjže o dotaci na krajském ri adu žádat

o

o
o
o
o
o

vlastník nebo spoluvlastnĺk nemovitosti (ľodinného domu' bytové jednotky nebo trvale
ob van ho ľekreačnĺhoobjektu), zárove musĺ v dané nemovitosti tľvate bydlet,
pr měrn čist' p íjem na člena domácnosti v roce 2020 nesmĺ b t vyššínež 170 900 Kč, tj.
L4 242Rč na osobu a měsĺc. P ĺjmy členťldomácrrosti _ osob bydlĺcĺch společně se Žadatelem -'

jsou pr měrovány,
sledovány budou jen běžnép ĺjmy za rok 2o20 - zdanitelné p 'l.1my, d chody a vybrané typy
sociálních dávek,
počet člen domácnostije rozhodn1i k datu podání žádosti,
domácnosti složené v hradně z dťlchodc pobĺrajĺcĺchstarobní d chod nebo invalidní d chod
3. stupně nebudou muset dokládat p 'ijmy, jsou automaticky zpťlsobilí pro dotaci - doložĺpouze
potvrzení o tom, Že d chod pobĺrajĺ,
u nezletilych dětí a studentrj do 26 let se započĺtávajíp 'ljmy ve v ši 0Kč.

Na co Ize dotaci čerpat
- na vyměnu kotle na pevná paliva nesphiujícĺho 3.,4. a 5. emisnĺ t ĺdu
Typy podporovan ch nov ch zdľojri tepla:
o kotel na biomasu (min. energetická t ĺda A+ a parametry podle na ĺzenĺkomise č.2015/1'189)
o elektľická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická t ĺda Ał, parametry podle na ĺzení

r

Komise (EU)

č. 8]_3/2013)

plynov' kondenzačníkotel

(min. energetická t ĺda A, parametry podle na ízenĺKomise (EU)

č'8L3/2013)
Žadatelé mají k dispozici seznam v robk a technologiĺ http://5vt.sŕzp.śzl,ze kterého budou
rnoci vybírat nov;i zdroj tepla na vytápění. Seznam nenĺ povinn1i. ale pokud žadatel zvolĺjin zdroj,
musĺ k žádosti p edložit dokumenty, nap . certifikát nebo technick list o stanoven ch parametrech, které prokážísplnění programov ch podmĺnek.

o
o
o
o
o

o

podepsany formulá žádosti,

doklad o kontrole techlrického stavu a provozu p vodního zdroje tepla - žadatel prokáže, že
p vodnĺ zdro1 spl uje (sphioval) t ídu kotle vhodnou k v1iměně,
fotodokumentace stávajĺcĺho kotle napojeného na otopnou soustavu a komĺnové těleso,
doklady prokazujĺcí v ši p ljm za rok 2020 (doklad prokazujícíp idělení starobního d chodu,
,potvrzenĺ p ĺjm od zaměs navatele, v pis z daliového p iznánĺ, atd.),
dalšÍ relevantnĺ dokumenty určenévyzvou k podánĺ Žádosti (nap . souhlas spoluvlastnĺka nemovitosti, četnéprohlášení o trvalém bydlení, plná moc, atd.),
závaznâ objednávka - dokládá se v p ípadě žádosti na po ízeníplynového kondenzačnĺho
kotle. Ze Závazné objednávky musí b { patrné, že p ed termĺnem 30.4.2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního kotle. Pokudje žádost o podpoľu podána po reali_
zaci pľojelctu a z doložen; ch podklad (zejména ze Zprávy o monháži) je z ejmé, že realizace
proběhla p ed termínem 3o.4.2o22, nenĺ doloženízávazné objednávky relevantnĺ.

Po provedení vyměny je pot eba p edložit

o
o
r

ričetnĺdoklady (faktury a bankovnĺ v pisy),
fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla,
doklad o instalaci a uvedenĺ zdroje do provozu, v p ípadě obnoviteln ch zdroj energie vystaven1i

oprávněnou osobou,
protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění,kontrole a revizi spalinové
cesty (V p ĺpadě, žeje nov m zdrojem tepla spalovacĺ zdroj),
o zprávu o montáŽi zpracovanou oprávněnou osobou, pop . vyrobcem proškolenou osobou pro
instalace plynouj'ch kotl , potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle.
Dotacije možnéproplácet zpětně po provedení instalace neboje možnépoŽádat o zálohu na zá'
kladě zálohové faktury ve v ši 60% z dotace p ed instalací nového zdroje.

o
'

Jak podat žádost a jakou v 'ši dotace lze získat

Kam se obrátit pro více informací

Žádosti bude možnépodávat elektronickou formou prost ednictvím dotačnĺhoportálu Králové_
hradeckého kraje DOTIS. Následně pak bude t eba zaslat podepsanou tištěnou verzĺ, včetně p ĺloh
prost ednictvĺm poštovních služeb. Podpora bude poskytována na instalace ľealizovanéod 1. 1.
2o2L ve vÍ]śi95o/o ze zp sobil 'ch v daj s následujĺcĺmi limity:

Infolinka:722960 675, provoznĺ doba Po-Pá B-16:00 hodin,

timit

Typ zdroje tepla

(Kč)

Plynovy kondenzačníkotel

100 000

Kotel na biomasu s ručnĺdodávkou paliva, vč. akumulačnínádrže
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

Tepelné čerpadlo

180 000

Zptisobilé jsou v'daje na: stavebnĺ práce, dodávky a sluŽby související s realizací, včetně pravy
spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na po ĺzenĺakumulačnĺnádoby/kombinovan5i boj_
leç zkoušky nebo testy na uvedenĺ

zdĘe k užĺvánía projehová

dokumentace.

e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.
Pokud máte zájem dostávat aktuálnĺ informace z oblasti kotlíkovych dotacĺ, prosĺm, vypl te nezâvazny dotazník potenciálnĺch Žadatelťr, kter1ije zve ejněn na webovych stránkách kraje v sekci
Kotlĺkové dotace" https:/,/kr-kralovehradecky.czlkotl
iky.htm.
Zadatelé, kte ĺ nesplnĺ finanční parametr pro zĺskánĺ kotlíkovédotace prost ednictvím krajskych
,,

ťr

ad , mohou žádat o dotaci v programu Nová zelená sporárn

tel. B00 260 500 nebo info@sfzp.cz
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