Kotlíkové dotace
Základní informace
Na co lze dotaci získat?
Dotace je určena na výměnu stávajících neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové
účinné a nízkoemisní tepelné zdroje.
Tímto zdrojem může být:





tepelné čerpadlo
kotel na pevná paliva
plynový kondenzační kotel
solárně-termická soustava pro přitápění nebo přípravu TV

Jak vysokou dotaci můžu získat?
Pro výši dotace platí následující hranice:
1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí
2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového
kondenzačního kotle
3. 80 % způsobilých výdajů v případě tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu
Pokud je výměna kotle realizována v tzv. prioritní obci, získá žadatel dodatečnou podporu 5 %.
Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 150 tis. Kč. Tato hranice platí i v případě, že
náklady na pořízení nového zdroje byly vyšší. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit
max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).
Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související
s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?
Kotlíková dotace se vztahuje výhradně na výměny starých neekologických kotlů na tuhá paliva s
ručním přikládáním za nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo splňující podmínky ekodesignu.
Nelze tak získat podporu na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí. Dotaci také
nezískáte na náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Dále nelze získat dotaci na výměnu
zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů
Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a
MŽP).
Pokud je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn,
elektrokotlem aj., lze získat dotaci v případě, kdy jeden z nich splňuje podmínky přijatelnosti programu.
Další podmínkou pro poskytnutí dotace je provedení tzv. „mikro“ energetického opatření, vedoucího ke
snížení energetické náročnosti budovy. Toto „mikro“ opatření není nutné provádět pouze v případě, že ke
snížení energetické náročnosti došlo již v minulosti a budova spadá do klasifikační třídy energetické náročnosti
„C“ nebo je současně na realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti žádáno v programu Nová zelená
úsporám.

Přehled "mikro" energetických opatření
1

Zateplení střechy nebo půdních prostor

2

Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

3

Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

4

Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

5

Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)

6

Dílčí výměna oken

7

Výměna vstupních a balkonových dveří

8

Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

9

Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Přehled jednotlivých krajů
Kraj

Zahájení příjmu žádostí

Ukončení příjmu žádostí

Královéhradecký

11.1.2016

30.6.2016

Středočeský

15.1.2016

15.9.2016

Jihočeský

18.1.2016

31.3.2016

Vysočina

18.1.2016

Jihomoravský

18.1.2016

30.4.2016

Plzeňský

20.1.2016

31.3.2016

Ústecký

25.1.2016

31.3.2016

Liberecký

25.1.2016

30.6.2017

Zlínský

25.1.2016

10.3.2016

Pardubický

27.1.2016

15.4.2016

Moravskoslezký

1.2.2016

19.4.2016

Středočeský

3.10.2016

29.12.2016

Olomoucký

22.2.2016

13.5.2016
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