KOTLÍKOVÉ
DOTACE
Nejvyšší dotace na nový zdroj tepla a solární systém!
Novinky k 1.6. 2016:
Stát má v plánu do několika let postupně ve třech etapách (z toho první tří
miliardová etapa je již v běhu) postupně rozdělit mezi domácnosti s neekologickými
zdroji vytápění devět miliard korun.
O kotlíkové dotace je mezi lidmi takový zájem, že první tří miliardová vlna je již
téměř zcela rozebrána.
Šéf resortu pan Richard Brabec sdělil, že další kolo, kdy budou moci lidi žádat o další
tři miliardy korun, spustí pravděpodobně již v lednu 2017. Tedy o rok dříve, než
ministerští úředníci původně plánovali. To znamená, že další šanci tak budou mít
zájemci za cca sedm měsíců, pokud MŽP stihne peníze připravit.
Celkově k 1.6. 2016 bylo v kotlíkových dotacích přijato 25 tisíc žádostí.
Šest krajů zatím chystá, zpravidla letos na podzim, vypsat druhé kolo dotací. (z první
tří miliardové vlny) Hodnocení podaných žádostí je na většině krajských úřadů stále
v běhu. V šesti krajích se přitom již podepisují smlouvy. Někde již vyplácejí i sjednané
peníze. (například Karlovarský kraj)
Momentálně se spouští tyto kraje:
1. Královehradecký kraj:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189
2. Pardubický kraj
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
3. Plzeňský kraj
4. Následovat budou další kraje ….
Nejvíce a to celkem třetina podaných žádostí je na kombinované kotle, a to na uhlí a
biomasu. Je to hlavně z důvodu nezávislosti na pohybující se ceně paliv na trhu.
Níže v grafu a tabulce je vidět stav podaných žádostí co typů kotlů se týká a
konkrétní stav peněz v dotacích krajů, a kdy některé kraje vyhlásí další kolo příjmu
žádostí v první tří miliardové vlně.

Neváhejte tedy se připravit a využít štědrý dotační titul MŽP !
Základní a důležité informace co připravit před podáním žádosti o dotaci.
-

-

-

-

Prostudovat detailně konkrétní podmínky vyhlášené výzvy na stránkách
Vašeho kraje
(Bohužel každý kraj má svoje vyhlášené dotační podmínky)
Zjistit jakou formou se budou ve Vašem kraji podávat žádosti
(Ne všechny kraje to mají stejné)
Stáhnout si potřebné formuláře a ty správně vyplnit a podepsat a mít připravené
v několika vyhotoveních. Formuláře jsou ke stažení na stránkách krajů.
(pro Vás a do fyzické žádosti na kraj, jedná se o písemné souhlasy spoluvlastníků,
manžela/ manželky a další přílohy definované příslušným krajem)
Nafotit a zdokumentovat řádně stávající kotel, jeho napojení na komín a topný
systém (dle vzoru na stránkách jednotlivých krajů), případně zdokumentovat i kotel
při odvozu k ekologické likvidaci. (dle podmínek kraje co je potřebné doložit)
Rozhodnout se o jaký typ podpory máte zájem, to se bude uvádět na
předkládanou žádost a později již změna není možná
Nechat si co nejdříve udělat posouzení Energetickým specialistou
(„POZOR“ - Bez tohoto posouzení nelze žádost podat)

Pro Kotlíkovou dotaci je potřeba mít jako přílohu žádosti zpracované posouzení
Energetickým specialistou. Pro toto posouzení není třeba mít vybraný již nový zdroj tepla
nebo dodavatele technologie. Zaměření a zpracování posudku může trvat nějakou dobu a to
i 3 týdny (záleží na typu posouzení). Proto doporučujeme, pokud někdo chce podat
žádost o Kotlíkovou dotaci mezi prvními, objednejte si služby Energetického speciality
již nyní.
Služby Energetického specialisty obnáší:
- osobní návštěvy a zaměření domu
- cena se bude odvíjet dle toho, co se bude řešit, buď doporučení energetických
mikroopatření nebo vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
- náklady jsou uznatelnými náklady a vztahuje se na ně dotace
„POZOR“
- Od 1.7.2015 musíte pro montáž kotlů na biomasu, kotlů na biomasu a uhlí a hlavně u
kotlů z dotovaných zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie (dále jenom OZE)
mít montážní firmu s osvědčením „Profesní kvalifikace“ dle zákona č. 406/2000 Sb. To
samé platí pro montáž tepelných čerpadel nebo solárních systémů na dotace, plynových
kondenzačních kotlů a jiných zařízení využívající OZE a dotovaných zdrojů.
Toto je povinnost samotných montážních firem a tímto osvědčením se Vám musí
prokázat. Jinak se jako fyzická osoba vystavujete sankci až 100 000 Kč a jako fyzická
osoba podnikající a Vám montující kotel se vystavuje sankci až 5 000 000 Kč.

Bližší informace ke Kotlíkovým dotacím můžete získat přímo u nás na
www.rojek.cz , či na stránkách jednotlivých krajů.

tel.:

Prodej: ROJEK prodej, spol.s.r.o., Masaryková 16, 517 50 Častolovice,
494 339 134 nebo 494 339 144; e- mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.rojek.cz

