KOTLIKOVE DOTACE2021+ VE STREDOCESKEM KRAJI
základní informace:
Středočeslgi kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření k průzkumu zájmu o 4.vyzvu kotlíkouj,ch
dotací, která bude určena především pro nízkopř[jmové domácnosti se zájmem uýměny starého kotle na tuhá

paliva s ručnímpřikládáním
nebo

plynornj,

1.

a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění - kotel na biomasu, tepelné čerpadlo,

kondenzačníkotel,

Jak vyplnit formulář dotazníkového šetření?
Dotazníkor4i formulář je možnévyplnit elektronicky ZDE. Tento dotazník neni závazná žádost o kotlíkovou dotaci.
Středočeskému kraji sloužípouze k poskytnutí základních informací o budoucím žadateli, jeho nemovitosti a
požadovanémzdroji vytápění a zároveň pro stanovení výše alokace finančníchprostředků na kotlíkové dotace pro
Středočeslq? kraj z Operačníhoprogramu Evropské unie. Oficiální formulář žádosti 4.výzvy kotlíkových dotací bude
zveřejněn v průběhu jara 2022.

Jakáje výše podpory azajaký typ zdroje si mohu původníkotel vyměnit?
Výše podpory 1e 95 o/o ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. Maximální dotace záležína druhu nového
kotle:

.
.
.
.

kotel
čerpadlo

max. 100 000,- Kč

plynový kondenzační
tepelné

kotel na tuhá paliva (biomasa)
kotel na tuhá paliva (biomasa)

-se

paliva
paliva,

samnčinnou dodávkou

-s ručnídodávkou
včetně akumulační nádrže*

max. 130 000,- Kč
max, 130 000,- Kč
max, 130 000,- Kč

-V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručnímpřikládáním je povinností žadatele pořídit i akumUlačnínádobu, a to o objemu, ktenj'je urČen r4Íkonem kotle - 55
VodV na 1 kW uikonu kotle,

l

kdo si můžezažádal o dotaci?

žadatel (= konečný uživatel), který je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém
domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ktenj,zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané
stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestnémprohlášení uvede, že má v
nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt
24 měsícůnebo více před podáním žádosti o podporu, Pro domácnost
některého z členůdomácnosti počínající
žadatele platí, že průměrný čistý př[jem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyššínež 17O 900 Kč (14 242 Kč na
osobu za měsíc).

kdo tvoří domácnost?
Domácnosttvoří kromě žadatele idalšíosoby, které majítrvalý pobytv dotčenénemovitosti, a dále ostatní osoby,
které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlíjinde, označížadatel tuto
osobu v žádosti (čestným prohlášením) a přijem této osoby do př{jmu domácnosti započítáván nebude. Počet členů
domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.
V případě rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci o více bytech, kdyje celý dům vytápěn jedním kotlem,
jsou za členyjedné domácnosti považovány všechny osoby s bydlištěm v tomto domě. V případě, kdyje každý byt
vytápěn jiným kotlem, jsou za členy domácnosti považovány pouze osoby bydlící v tomto bytě.
Kdo bude dokládat příjmy?
Př!my prokazujívšechny osoby bydlící v nemovitosti, výjimku tvoří:
. žadatel a všichni členovéjeho domácnosti pobírajícístarobní důchod nebo invalidní důchod

.
.

3. stupně,

žadatel, který je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem rodinného domu,
trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotlryv bytovém domě,
žadatel, ktery v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávlry nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Pro účelyzjištění \^i,še průměrnéhopřijmu člena domácnosti se přijmy nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují
ve uýši 0 Kč.

Jaké příjmy se počítají?
žadatel a členovéjeho domácnosti (kromě rnl,še uvedených ulimek) prokazují následující typy a uýši př1jmŮ:
. příjmy, které jsou předmětem daně z přijmu íyzicl<ych osob podle zákona o dani z př'lmů a nejsou od této
daně osvobozeny (prokázáno daňorn/,m přiznáním/potvrzením o př(jmech od zaměstnavatele),

.
.
.

starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčídůchody (prokázáno potvrzením o důchodu),
dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (potvrzení Českésprávy sociálního zabezpečení),
dávlg státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti, rodičovslqi příspěvek
(prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR;.

pokud nespadáte do kategorie žadatelů s nižšímipříjmy, můžete se obrátit na Státní fond životníhoprostředÍ, více
informací na www,novazelenausporam.cz
Jak spočítatpříjmy domácnosti?
Modelové příklady pro vlipočet př{jmu domácností:
. domácnost složená ze dvou uýdělečně činných dospělých a dvou dětí - oba mohli mít v roce 2020
dohromadyčistrj,ročnípř'lem až 683 600 Kč (4 x 170 900 Kč), lan,,žekaždý rodič mohlvydělávat aŽ28483
kč čistéhoměsíčně.
. matka/otec samoživitelés jedním dítětem - rodič mohl mít v roce 2020 čisrý přijem až 341 800 Kč (2 x

.
.
.

170 900 Kč), tzn., že mohl vydělávat až28 483 Kč čistéhoměsíčně.
matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi - rodič mohl mítv roce 2020 čistý přiem až 42725 Kč měsíčně.

domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 25 let věku - dohromady mohli
mít čishj,příjem rovný nebo nižšínež512 7OO Kč, přičemžse započítává irnýše čistéhopřijmu dŮchodce (3
x 170 900 Kč).
domácnost složená ze dvou důchodců: nárok na dotaci mají automaticky bez doloženívýše př{jmů.

co se bude dokládat k žádosti?

.
.
r
r
.
.

doklad o kontrole technického stavu původníhokotle,
fotodokumentaci původníhokotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
potvrzení o př'rjmech členůdomácnosti,
potvrzení o běžném účtužadatele,
písemný souhlasspoluvlastníka nemovitosti,
písemný souh|as druhého z manželův případě vlastnictví.

Kdy se musí zdroj vytápění vyměnit?
Výměna zdroje tepla musí bYt uskutečněna po 1. 1. 2021. Žádost si tedy budete moci podat, i pokud máte rnf'měnu
jižzrealizovanou, realizujete nyní nebo budete realizovat až po schválení žádosti.

Realizace výměny:

před rnj,měnou kotle je důležitévyfotit odpojený starli zdroj tepla a v registrovaném sběrném dvoře nechat potvrdil
DokIad o likvidaci kotlového tělesa. Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v Seznamu rnýrobkŮ a technologiÍ,
kte

ré po

d

po ruj í kotl

íkovédotace (http s: / / svt201 4 - 2020.sf zp.cz

/

).

V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručnímpřikládáním je povinností žadatele pořídit i

akumulaČní

nádobu, a to o objemu, ktený je určen rr}konem kotle - 55 lvody na 1 kWlý,konu kotle.

€o je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?

'
.
.

.
.

norný kotel,

stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového kotle,

stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy, nebo úpravou stávající
otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
náklady na zkouš(y nebo testy souvisejícís uváděním majetku do stavu způsobiléhok užívánía k prokázání
splnění technických parametrů, ovšem pouze v období kolaudace (uvedení do trvalého Provozu),
náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů na zpracování Žádosti o podporu.

Předpokládané doklady k vyúčtováníprojelctu:

.
.
.

vyplněný formulář závěrečnézprávy a vyúčtování,
fotodokumentace odpojeného původníhozdroje tepla,
pofurzený Doklad o likvidaci kotlového tělesa,

faktury,

kopie úhrady (výpis.z bankovního účtu/přúmornipokladní doklad, potvrzení platby),
fotodokumentace nově i nsta lova ného zd roje tepla,
protokol uvedení nového zdroje do provozu,
zpráva o montáži (plynorný kotel),
revize spalinové cesty u nového spalovacího zdroje,
osvědčeníosoby oprávněné k instalaci obnovitelných zdrojů energie.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
V roce 2020 jsme měli přiimy vyšší,ale nyní se moje situace změnila (odchod do důchodu), mohu si podat
žádost?
Rozhodnéje, vjaké životní situaci se budete nacházet v okamžiku podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Pokud budete
patřit do skupiny, která musí prokázat přijmy, pak prokazujete příjmy za rok 2020. Pokud nebudete muset
prokazovat přijmy (např. v případě odchodu do důchodu), pak neprokazujete př'ljmy, i když jste v roce 2020 přijmY
měli.

Mám mimo kotle s ručnímpřikIádáním 1. nebo 2. emisní třídy ještě dalšízdroj vytápění, mám na dotaci
nárol€
Pokud jelbyl kotel na ručnípřikládáním 1. nebo 2, emisní třídyv provozu a schopen vytopit celý dům nebo byt a

tento kotel vyměníte za jeden z možných zdrojů,lze na uf,měnu kotle získat dotaci. Dalšízáložnízdroj je z pohledu
dotace irelevantní.

Jsme s manželkou v jedné domácnosti s dětmi, ale nejstarší vydělávající syn již s námi nežije, bude se také
započítávatdo příjmri domácnosti?
Nebude. Započítávajíse pouze osoby, které v nemovitosti skutečně bydlí a to k datu podání Žádosti.

Mohu začíts výměnou již nyní?
Uznatelné výdaje budou od 1. 1. 2021. Lze tedy žádatjak na realizace výměnyjiŽ uskuteČněnépo 1. 1.2Q21,
probíhající,nebo začíts výměnou až po schválenížádosti.

Bude se dotazníkový formulář pbdávat i v tištěnépodobě?
Ne, pouze v elektronické podobě.

Mám revizi kotle staĚího data, vadí to?
Nevadí doklad nám sloužík ověřeníemisní třídy původníhozdroje.
Nemám na kotli žádný štítek,vadí to?
Nevadí údaje o kotli, které jsou rozhodné pro oprávněnost dotace, jsou uvedeny také v revizi ke starému kotli
(Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu ,l0-300 kW včetně). Tento doklad bude přílohou žádosti.

Můžebýt žadatelem vlastní( kter.ýv domácnosti nebydlí? Kdo mŮže o dotaci žádat a kdo spadá do kategorie
příjmůčlenůdomácnosti, osob bydlícíchspoIečně se žadatelem?

žadatelem je vždyvlastník nemovitosti, Přijmy se posuzují podle osob, které mají na dotČenéadrese bydliŠtě, nemusí
tam mít trvalý pobyt. pokud ale vlastník na adrese nebydlí tj. není to jeho bydliště, pak nemŮŽe blit zpŮsobilým
žadatelem v kotlíkouých dotacích. Pokud máte trvalý pobyt jinde a zároveň i bydlíte jinde, nejste oprávněným

žadatelem, Můžetese obrátit

na Státní fond životního prostředÍ, více informací na

https://2030.novazelenau sporam.czl

Bydlím v nemovitost!, ale nejsem majitelem, můžusi požádat o dotaci?
Ne, nejste majitelem/vlastníkem nemovitosti, žádost podat nemůžete,

pokud v dotazníkovémformuláři vyberu určitýzdroj vytápění, mohu jej pakvžádosti, případně před realizací

výměnyzměni€
Ano, můžete,

Musím naistatovat akumulačnínádž!

pouze v případě, že budete instalovat kotel na biomasu s ručnímpřikládáním. V případě kotlů s ruČnímPřikládáním
je vyžadováno současnéužitíakumu|ačnínádoby o minimálním objemu 55 l/kw instalovaného r4ikonu kotle (vČetně
případnéhozásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohřilván),

