
Pos l ed n í m oŽn ost ziskéln í kotl íkové
dotace

I nfo na : http ://www. kr-kraloveh radeckv.czlkotl i kv. htm

Registrace po adov ch číse! pro podání Žěldosti o
kotlíkovou dotaci se uskutečni 2. zâ l 2020 V 10 hodin
prost ednictvím Dotačního portálu KrâIovéhradeckého

kraje na http :l ldotace.kr-kralovehradeckv .cz

Kotle na tuhá paliva s emisní trídou l. a ll. lze provozovat
pouze do î.9.2022.



Kotlíkové dotace nové generace
Dotace na výménu zastaralých zdrojů vytápéní
r operačního programu Životnj prostředĺ 2074 - 2o2o
(Evropský fond soudrżnosti)

Specifĺcký cíll inížit emise z lokálního vytapěni domocnostĺ

Královéhradecký kraj poskytuje dotaci vlastníkúm rodinných domr] na výměnu neekologic_
kého kotle 1a 2 emisnítřídy na pevná paliva s ručním pŕikládáním za;

. P|ynov'ý kondenzační kotel
o Kotle na biomasu
. Tepelné čerpadlo

Nový zdroj vý1apcnĺ musí splňovat tzv. ekodesign podle příslušného nařízení Evropské Ko_
mise (č. 8L3l20I3 a 2015/1189), tj. požadavky na účinnost zdroje a příp. povolené hodnoty
vybraných emisních faktorü (s výběrem vhodného zdroje pomůže příslušná topenářská
firma.)
Zâroveřl je nutné, aby rdľoj byl uveden na Seznamu registrovaných výrobků
(Viz http://Švt'5t lp ĺ:z / |.

Výše podpory

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace a to s následující hranicĺ:

75 % v případě plynového kondenzačnĺho kotle), nejvýše však 95 oo0,_Kč
80 % v případě kotle spalujícího pouze biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však
100 000,-Kč
80 % v případě tepelného čerpadla, nebo kotle spalující biomasu s automatickým při_
kládánÍm, neJv.ýše však 120 000,- Kč
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Podpora bude navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována na katastrálním

území obce, která byla Střednědobou strategiĺ ochrany ovzduší označena jako prioritní

území z hlediska ochrany ovzduší.
( Viz. !!ţps://w_!Ĺw.'!]4p_,Ly'(ja5-Ł45 's9ţý=r.-o9Ç-7lcf'/nęľŁ_ţ9l!ţţLYę_!]']
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Co vsechno je moźlre Ž clotace ieśtě uhradit?

V přĺpadě pořízenÍ kotle, či tepelného čerpadla, je možné část dotace čerpat také na:

C stavebnĺ práce, dodóvky o služby souvĺsejĺcĺ s výměnou zdroje vytápěnĺ,

. stovební próce, dodóvky o služby souvisejícĺ s realizocĺ nové otopné soustovy nebo úpravou té

stávaiícĺ (vč. dodóvky o ĺnstoldce okumuloční nódoby, pokud je toto doporučeno projektem, vý-

robcem nebo dodovstelem),
C nóklody no zkoušky nebo testy související s uvóděním majetku do stovu zpťlsobilého k užívóni a

k prokózóní splnění technických parometril (pouze v období do kolaudoce ' uvedenÍ do trvolého

provozu),
o nóklodY na projektovou dokumentoci

|ak a kdg mohu o clotaci poźádat?
{

o dotaci iĺjtľeoa poŽádat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje (viz kontaktní údaje).

Žádost je podávána elektronicky prostřednicwím dotačního portálu

lviz Ę1ç:;1191ąqgţ1<l' lrslpyę!!q-dŁďy.c:) v termínu uvedeném ve výzvě' Datum a čas podání

v elektronickém systému určuje pořadí projektové Žádosti v rámci procesu hodnocení'

Po podánĺ elektronické žádosti je třeba (v předepsané lhůtě) zaslat žádost i veškeré přílohy

v listinné podobě, podrobnosti budou uvedeny ve výzvě k podávání projektových Žádostí'

Povinné přílohy:

. Fotodokumentace stávaiícího kotle připojeného na komĺn a otopnou soustavu (viditelné na-

pojení a umístění kotle v kotelně),
. souhlas druhého z manželů v případě vlastn|ctví domu v rámci společného,imění manželů,

přĺpadně souhlas spoluvlastníků rodinného domu, či souh|as vlastníka pozemku, pokud ,ie

odlišný od vlastníka domu.

. Doklad o kontrole technického stavu a pŕovozu stávaiícího spalovâcího stacionárního zdroje

na pevná paliva o.imenovitém tepelném přĺkonu 10_30okw Včetně, sloužícího jako zdroj

tepla pro teplovodní soustavu ústřednÍho Vytápění podle $17 odst' 1 pĺsm' h) zákona č'

zot/iloLŻ Sb., pokud k výměně zdroje Wtápění dojde po !L. LŻ. zoL6' Pokud bYla wiměna

zdroje vytápění provedena před tímto datem, lze nahradit jiným dokladem prokazujícím

třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokuménty), v případě kotlů, u

ktenich třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením'

Podrobnější požadavek na povinné přĺlohy bude uveden po vyhlášení výzvy k žádostem o

dotaci.

Je nezbytné, aby i žadatelé, kteří provedou výměnu zdroje vytápění před vyhlášením výzvy,

nezapomněli zajistit ekologickou |ikvidaci starého kotle (powrzení ze sběrných surovin, či

montážnĺ firmy bude vyžadováno nejpozději při předložení příslušných faktur)'
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Typ nového zdroje
Maximální

výše

dotace Kč

Prioritní

oblasti

Tepelné čerpadlo

Výše
podpory

Kotle na biomasu
-automat

%

80

Kotle na biomasu
I

-ruřní přikládání

Plynové kondenzační
kotle

100 000 107 500

80

120 000

80

120 000

L27 500

75

127 SOO

95 000 102 s00
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Bllžší lnformace o dotacl lze zlskat na adrese:
hťtp ://www. kĺ-kralovehradeckv.czlkotli kv.htm
(na těchto stránkách budou včas zveřejněny i veškeré formuláře potřebné k Žádosti).

Seznam reglstrovaných výrobků, které budou podporovány:
nftp 5:/ / 5Vţ 'stz p.cl/

Kontakty na pracovníky oddělení evropských grantů:

lng. lenka Rychterová
rel,: 495 817 237
mobil: 725 948 529
lrychterova @kr-kralovehradecky.cz

BC. lveta Lásková
tel.: 495 817 283
mobil:725 948 531
ivlaskova@kr_kralovehŕadeckY.cz

lng. luboš Pechánek
tel.:495 8X.7 176
mobil: 702 075 891
lpechanek@kÍ_krslovehradecky.cz

Alena Zacharlášová
tel.: 49s 8b 381
mobil: 724 326 435
azâchariasova@kr_křalovehra-
decĘ.cz

Jana Trojanová
t€l':495 817 282
mobil: 702 196 324
,tÍąanova@ kr-kíeĺovehradecky.cz

' lng. Martlna pavllstová

,tel.:495 817 129

tmobil: 601 350 994
j mpavlistova@kr-kíaĺovehľadecky.cr

Po tc(cfonlcké domluvě je možnő l osobní konzuftoce s ýše uvedenýml pracovnĺky,

Adresa:

Kraiský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor regionólnĺho rozvoje, grantú o dotacl
oddělení evropských grontü

Plvovargké náměstí 12ł5, Sfi! 03 Hľadec lţálové

TVRoPSKA UNE
Eĺopsłô íruhr!Éhis lMllłil íondy
opcłaćoi prcgĺm Żrorni 

'yotłfui --
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