Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám.
Kterou si vybrat?
Výměnu neekologických a neekonomických zdrojů tepla na pevná
paliva 1. a 2. emisní třídy pro vytápění rodinných domů a
bytových domů podporuje stát dvěma způsoby: Kotlíkovou dotací a dotací Nová
úsporám (NZÚ). O kterou si máte požádat právě vy?

zelená

To záleží zejména na výši příjmů vaší domácnosti. Domácnosti, složené výhradně z důchodců, příjmy
dokládat nemusí. Pokud Vaše příjmy v roce 2020 dosáhly do průměrných 14 242 Kč čistého měsíčního
příjmu na jednu osobu v domácnosti, máte nárok na vyšší příspěvky (pokryjí Vám až 95 % nákladů)
z programu Kotlíkové dotace, kde by měl příjem žádostí začít v 1. čtvrtletí roku 2022.
Pojem „domácnosti s nižšími příjmy“, který používá Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR, může být
v některých případech zavádějící. Příkladem může být situace, kdy žijete v jedné domácnosti s prarodiči
nebo několika nezletilými dětmi či studenty do 26 let, pak máte nárok na Kotlíkovou dotaci i přesto, že
celkový roční příjem Vaší domácnosti překročí tři čtvrtě milionu korun.
Typy podporovaných produktů v „Kotlíkové dotaci“
Tepelné čerpadlo
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) vč. akumulace
Plynový kondenzační kotel

max. 130 000 Kč
max. 130 000 Kč
max. 130 000 Kč
max. 100 000 Kč

Pokud byl Váš příjem v roce 2020 vyšší než 14 242 Kč měsíčně (tedy více než 170 900 Kč ročně) na
osobu, můžete využít dotační program Nová zelená úsporám, který nabízí příspěvky na pokrytí 50 %
vynaložených nákladů. Podmínky pro získání dotace proti minulým dotačním výzvám NZÚ jsou
jednodušší (nemusíte například dokládat výši příjmů). Kompletní informace najdete na webových
stránkách www.novazelenausporam.cz. Kontaktovat můžete projektové manažery SFŽP Středočeského
kraje oddělení Praha a Střední Čechy. Kontakty naleznete na webových stránkách www.sfzp.cz.
Typy podporovaných produktů v „Nové zelené úsporám“
Typ zdroje tepla
(max.) RD
Plynový kondenzační kotel
35 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva vč. akumulační nádrže
80 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
80 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dod. paliva s celosezónním zásob. pelet
100 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody
připojené na FV systém
140 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
60 000 Kč
Napojení na soustavu zásobování teplem
40 000 Kč
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla
a teplovodním výměníkem
45 000 Kč
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla
30 000 Kč
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
–
Záleží pouze na Vás, majitelích, zda Vám není lhostejné,
co ostatní dýchají.
Bližší informace najdete na stránkách MěÚ Votice
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Milan Kratochvíl, 317 830 134; milan.kratochvil@votice.cz

BD (b.j.)
12 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
–
–
–
30 000 Kč
18 000 Kč
10 000 Kč
35 000 Kč
–
30 000 Kč

