Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zdeněk Chlád
radní Kraje Vysočina pro Oblast lesního,
vodního hospodářství a zemědělství a oblast
životního prostředí

Kotlíkové dotace

•

výměna stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech o max. 3 bytových jednotkách

•

Kraj Vysočina rozdělí v rámci výzvy (2016 – 2017) téměř
240 mil. Kč

•

max. výše uznatelných nákladů (UN) = 150 000 Kč

•

UN – pořízení kotle, úprava otopné soustavy, akum. nádrž, provedení
mikroopatření, průkaz energetické náročnosti atd.

•

dotace pro domácnosti:

•

• 70 % z uznatelných nákladů - kotel spalující pouze uhlí,
• 75 % z uznatelných nákladů – plynový kondenzační a kombinovaný
(uhlí+biomasa) kotel,
• 80 % z uznatelných nákladů - kotle pouze na biomasu a tepelná
čerpadla,
+ 5 % Pelhřimov, Humpolec, Velké Meziříčí, Třebíč
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Kotlíkové dotace

•

seznam podporovaných kotlů je veden na stránkách Státního
fondu životního prostředí

http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanychvyrobku?verze=1
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Kotlíkové dotace

•

„mikro“ energetická opatření – nutná v případě nesplnění
klasifikační třídy energetické náročnosti budovy D a horší
• např: zateplení střechy, opravy fasády, dílčí výměny oken či
zasklení, výměna vstupních a balkonových dveří
• max. způsobilé výdaje 20 000 Kč ze způsobilých výdajů (ze 150 000
Kč)
• mikroopatření doporučí specialista, seznam autorizovaných osob je
veden na stránkách MPO http://www.mpo-enex.cz/experti/

•

splnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy
C a vyšší doloží příjemce Průkazem energetické náročnosti
budovy (PENB) = v tomto případě se neprovádí mikroopatření

•

z projektu je tedy možné hradit buď provedení mikroopatření

vč. posudku specialisty nebo na PENB v kategorii C a vyšší
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Kotlíkové dotace
•

uznatelnost nákladů plyne od data vyhlášení výzvy kraje

•

financování projektu dvěma způsoby dle výběru příjemce
dotace:
• Modifikovaná platba – příjemce uhradí dodavateli vlastní podíl
uznatelných nákladů, faktury zašle na kontrolu na KrÚ, který ji
co nejdříve zkontroluje a dotaci zašle příjemci. Ten poté uhradí
dodavateli zbývající část faktury. Možnost zálohových (dílčích)
faktur.
• Ex-post platba – příjemce faktury hradí z vlastních prostředků,
uznatelné náklady jsou jim posléze na základě závěrečné
zprávy proplaceny.
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Kotlíkové dotace
•

žádost kraje podána 30. 9.; výzva a pravidla RK v přípravě

•

vyhlášení výzvy a příjem žádostí cca začátek roku 2016

•

předběžný zájem projevilo zatím 2200 zájemců

•

www.kr-vysocina.cz/kotliky
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje
Kontaktní osoby :
Bc. Eva Láníková, lanikova.e@kr-vysocina.cz; 564 602 581
Bc. Martin Čáp, cap.m@kr-vysocina.cz; 564 602 589
Ing. Veronika Kamenická, kamenicka.v@kr-vysocina.cz; 564 602 553
Ing. Markéta Lisová, lisova.m@kr-vysocina.cz; 564 602 582
Ing. Aneta Marková, markova.a@kr-vysocina.cz; 564 602 545
Ing. Adéla Zvolánková, zvolankova.a@kr-vysocina.cz; 564 602 540
Ing. Bc. Jan Jež, jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová, lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564 602 532
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