Zlínský kraj

Jan

Pijáček

rady
programu,
rozvoj venkova a cestovní ruch
člen

řízení dotačních

Ve

Zlíně,

dne 2. 10. 2017

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
jak již určitě víte, Zlínský kraj realizuje tzv. ,,Kotlíkové dotace", jejichž prostřednictvím můžou žadatelé
ze Zlínského kraje získat dotaci na výměnu starého kotle za nový, nízkoemisní zdroj tepla .
Kotlíkové dotace jsou financovány ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a jsou
realizovány prostřednictvím programů, které kraj vyhlašuje.
Chtěl

bych Vás upozornit, že dne 21.9.2017 byl vyhlášen „Program výměny zdrojů tepla ve Zlínském
kraji li.", čímž bylo odstartováno druhé kolo kotlíkových dotací v našem kraji.
Na podporu výměny kotlů je ve Zlínském kraji pro období 2017-2018 k dispozici 155,3 mil Kč.

V rámci vyhlášeného programu je možno žádat o výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním, které nesplňují emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5, za:
•
Kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva.
•
Kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva .
• Automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný kotel).
• Tepelné čerpadlo .
•
Plynový kondenzační kotel.
Samotný příjem žádostí bude probíhat výhradně elektronicky od 25.10.2017 od 8:00 hod. do 27. 10.
2017 do 13.00 hod.
Zlínský kraj si vyhrazuje právo ukončit příjem elektronických formulářů žádosti i dříve, a to v případě,
že budou přijaty elektronické formuláře žádosti s celkovou požadovanou výší dotace dosahující alespoň
130 % finanční alokace.
Zásadní změny oproti I. vlně kotlíkových dotací:
•
Nelze žádat o výměnu kotle na pevná paliva, který splňuje třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5
(nově se dokládá příloha „Doklad o technickém stavu a provozu stávajícího zdroje tepla"
v případě výměny zdroje po 31. 12. 2016) .
•
Nelze podpořit instalaci kotlů na pevná paliva spalujících výhradně uhlí nebo kombinovaných
kotlů na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.
• Součástí výměny zdroje tepla již není povinnost realizovat tzv. Mikro energetické opatření
nebo Novou Zelenou úsporám v případech, kdy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
(dále jen „PENB") objekt nesplňuje klasifikační třídu „C" - úsporná (ani samotný PENB není
vyžadován při realizaci výměny).
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Všechny potřebné informace a formulář žádosti jsou k dispozici na: www.kr-zlinsky.cz/ kotliky.
S veškerými dotazy je možno se obracet na email kotliky@kr-zlinsky.cz nebo osobně či telefonicky na
pracovníky Oddělení dotačních programů krajského úřadu ZK.
Budu rád, když zaslané informace použijete pro zajištění informovanosti obyvatel Vaší obce o právě
možnosti.
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