Na nový kotel si lze půjčit i bezúročně, další peníze
už nebudou
Informace k připravovaným dotacím k datu 10.5. 2019:
Lidé, kteří dnes topí nevyhovujícími starými neekologickými kotli na pevná paliva, by
s výměnou kotle neměli otálet. Počátkem dubna odstartovala postupně v některých krajích
třetí vlna - kolo „Kotlíkových dotací“ z Operačního programu životního prostředí (OPŽP)
a další vlna - kolo už nebude.
Pokud lidé na pořízení nového zdroje nemají peníze, mohou si na výměnu a pořízení kotle v
krajích Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském od obce bezúročně půjčit. Na nový
zdroj tepla mohou získat dotaci až v maximální částce 127 500 korun. „O kotlíkovou půjčku
zažádá občan u své místně příslušné obce. Ta se ale musí do programu zapojit. V
případě, že tak neučiní, není možné prostředky na kotlíkovou půjčku obci z Fondu
poskytnout.“ Obce se do programu nemusí zapojit hned. Žádosti o peníze na tyto půjčky
bude Státní fond životního prostředí, který peníze obcím na půjčky občanům poskytuje,
přijímat průběžně až do konce listopadu 2019 nebo do vyčerpání finančních prostředků.
Odborníci radí si s přípravou podkladů žádostí o dotace pospíšit. Jsou to poslední
peníze, které může SFŽP občanům na výměnu starých kotlů z evropských fondů poskytnout.
Ve třetím kole - vlně kotlíkových dotací, kterou ministerstvo životního prostředí
vyhlásilo pro kraje v lednu, se rozdělí mezi majitele rodinných domů v Česku posledních
3,125 miliardy korun z celkových devíti miliard na výměny kotlů vyjednaných v roce
2014 v Bruselu.
Žádosti budou moci žadatelé opět podávat elektronicky bez front před krajskými úřady.
Dotace jsou určeny na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje
požadavky 3., 4. nebo 5. emisní třídy. Dokládá se to protokolem kontrole technického
stavu stacionárního zdroje s teplovodním výměníkem o jmenovitém příkonu 10 – 300
kW.

Dotace jsou určeny:
-

Na kotel na biomasu (se samočinnou dodávkou paliva) či tepelné čerpadlo mohou
lidé získat až osmdesát procent pořizovacích nákladů, nejvýše však 127 500 Kč.
Na kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva také až 80 procent nákladů, ale
nejvýše 100 000 Kč.
Na plynový kondenzační kotel může dosáhnout až 75 procent nákladů, nejvýše
však 95 000 Kč.

„V prioritních lokalitách, kde je ovzduší kvůli používání nevyhovujících kotlů nejvíce
znečištěné a dopad na zdraví lidí je nejhorší, lidé získají na výměnu kotle ještě bonus
7500 korun.
Programy na „Kotlíkové dotace“ a dotace „Nová Zelená Úsporám“ lze kombinovat a
tím získat bonus až ve výši 20 000 korun.

Kolik peněz získají kraje na výměnu kotlů a kdy žádat:
(Dle pořadí vyhlášení výzvy a příjmu žádostí)

Kraj
Vyhlášení výzvy
Moravskoslezský
10.4.
Středočeský
konec dubna
Olomoucký
30.4.
Karlovarský
1.4.

Příjem žádostí Alokace (v mil. Kč) Min. počet výměn
13.5.
500,00
4800
3.6.
537,14
5157
4.6.
178,63
1715
1.7.
69,71
669

Královéhradecký
1.7.
11.9.
Ústecký
začátek července
16.9.
Liberecký
15.7.
23.9.
Praha
16.9.
31.10.
Pardubický
30.9.
31.10.
Jihočeský
začátek září
začátek října
Vysočina
září
říjen
Jihomoravský
září
říjen
Zlínský
září
říjen
Plzeňský
září
říjen

207,57
167,74
145,64
24,59
184,54
314,32
247,72
140,66
166,49
240,25

1993
1610
1398
236
1772
3017
2378
1350
1598
2306

Bližší informace ke Kotlíkovým dotacím můžete získat přímo i u nás na
www.rojek.cz, či na stránkách jednotlivých krajů.
1. Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, připraví podklady
k vyřízení dotace a kotel namontují, zapojí a uvedou do provozu.
2. Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, kotel namontují,
zapojí a uvedou do provozu a doporučíme jinou firmu, která připraví podklady k
vyřízení dotace a dotací za Vás podá.
3. Doporučíme Vám firmy, které vše zařídí „na klíč“.
4. Doporučíme Vám firmy, které s podáním žádosti o přidělení dotace pomůžou a
podání zařídí „na klíč“.

Neváhejte a vyměňte Váš starý neekologický kotel na tuhá paliva za
pomoci štědrých kotlíkových dotací, které budou probíhat do roku 2020, již
dnes.
Výměna starého kotle Vás stejně čeká do 1. 9. roku 2022, kdy musí být
všechny kotle s minimálně 3 emisní třídou, nebo vyšší dle zákona o ochraně
ovzduší č. 201/ 2012 Sb..
Sankce za nesplnění této zákonem stanovené lhůty na výměnu
neekologického zdroje vytápění je dle zákona č. 201/ 2012 Sb. stanovena na
50 000,- Kč
Prodej: ROJEK prodej, spol.s.r.o., Masaryková 16, 517 50 Častolovice,
tel.: 494 339 134 nebo 494 339 144; e- mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.rojek.cz

