Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový, úsporný kotel.
UPOZORNĚNÍ – V roce 2022 bude zakázán provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy.
Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový
ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná
čerpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.
VÝZVA PRODLOUŽENA!

O dotaci lze žádat elektronicky až do 31. 3. 2019. Informujte se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

www.kr-jihomoravsky.cz

Na co je dotace určena a jaká je její výše?
Dotaci využijete v rodinných domech na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují
požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5.
Její výše závisí na typu kotle a lokalitě rodinného domu:
Typ nového zdroje
Tepelná čerpadla / Kotle na biomasu – samočinná
dodávka paliva
Kotle na biomasu – ruční dodávka paliva

% podpory
(všechny
oblasti)

Podpora bez kombinace s NZÚ
(max. dotace v Kč)
Ostatní oblasti

Prioritní oblasti

80 %

120 000

127 500

80 %

100 000

107 500

Plynové kondenzační kotle

75 %

95 000

102 500

Kombinované kotle na uhlí a biomasu – samočinná
dodávka paliva

75 %

75 000

82 500

Na co ji můžete využít?
Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy
spalinových cest a další.
Kdo dotaci poskytuje?
Dotace byla zajištěna Ministerstvem životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Všechny
informace podává a žádosti přijímá Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Je možný další bonus?
Ano, a to až 40 tisíc Kč, při současném podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Proč?
Snížíte emise znečišťujících látek, zlepšíte životní prostředí ve svém kraji a navíc ušetříte. Od roku 2022 budou
moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná o
kotle s datem výroby po roce 2000).
Při porušení tohoto zákazu hrozí pokuta až 50.000 Kč.

Řekněte si o dotaci na Krajském úřadu Jihomoravského kraje. Kontakty na projektové manažerky:
Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 371
Bc. Jana Skácelová, e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407
Ing. Anna Gelová, e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 231
Bc. Kateřina Fafílková, e-mail: fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 425
Ing. Silvie Huberová, e-mail: huberova.silvie@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 412

www.sfzp.cz/kotlikovedotace

