Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2021-2027

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022
KDO MŮŽE O KOTLÍKOVOU DOTACI V ROCE
2022 ŽÁDAT A JAK SPOČÍTAT PŘÍJEM










vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti
(rodinného nebo bytového domu, bytové
jednotky
nebo
trvale
obývaného
rekreačního objektu)
průměrný čistý příjem na člena
domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a
měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob
bydlících společně se žadatelem – jsou
průměrovány
sledovány budou jen běžné příjmy za rok
2020 – zdanitelné příjmy, důchody a
vybrané typy dávek
domácnosti
složené
výhradně
z
důchodců pobírajících starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou
muset dokládat příjmy, jsou automaticky
způsobilí pro dotaci
u nezletilých dětí a studentů do 26 let se
uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Projekt bude zaměřen na nízkopříjmové
domácnosti. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou
žádat o dotaci v dotačním programu Nová zelená
úsporám. www.novazelenausporam.cz.

Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a
technologií, ze kterého budou moci vybírat nový
zdroj tepla na vytápění. Nové tepelné zdroje
splňující Směrnici o Ekodesignu, jsou uvedeny
v seznamu podporovaných výrobků a technologií
vedeném na webových stránkách SFŽP https://svt.sfzp.cz/
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DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT


na výměnu kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. a
5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

VYHLÁŠENÍ ANKETY
ke zjištění zájmu o Kotlíkovou dotací v

JAK PODAT ŽÁDOST A JAKOU VÝŠI
DOTACE LZE ZÍSKAT
Žádosti bude možné podávat na krajském
úřadě v roce 2022 elektronickou formou.
Podpora bude poskytována na instalace
nových zdrojů tepla realizované od 1. 1. 2021
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s
následujícími limity:
Kotel na biomasu
Tepelné čerpadlo
Plynový kondenzační kotel

130 000 Kč
130 000 Kč
100 000 Kč

Ústeckém kraji v roce 2022.
Anketu lze vyplnit na webu Krajského úřadu
Ústeckého kraje na této adrese:
KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022: Kotlíková dotace:
Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

