POZOR – důležité pro zájemce o plynový kotel!!
Chceme Vás proto informovat, že Ministerstvo pro Životní prostředí rozhodlo v souvislosti s aktuálním
mezinárodním děním o změnách podmínek výzvy nových kotlíkových dotací pro nízkopříjmové
domácnosti. Jedná se o tyto úpravy:

1. Dochází o navýšení maximální výše dotace pro tepelná čerpadla o 50 000 Kč, ze 130 000
Kč na 180 000 Kč.

2. Bude OMEZENA PODPORA PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ (95% dotace, max.
100 000 Kč), dotace budou výhradně na:
▪ již zrealizované výměny kondenzačních plynových kotlů do 30. 4. 2022,
▪ pořízení kotle, kde byla vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4.
2022. Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že instalace plynového kondenzačního
kotle byla objednána před 30. 4. 2022. Bez doložení závazné objednávky nebude
výměna podpořena!
Žadatelé o plynový kondenzační kotel budou k žádosti přikládat jako přílohu Doklad o uvedení
kotle do provozu nebo Zprávu o montáži (naleznete ji v příloze) s datem do 30. 4. 2022.
Zpráva o montáži bude přílohou k vyúčtování dotace a u doložení realizace dílčích projektů, které
byly ukončeny po datu vyhlášení krajské výzvy.
U dílčích projektů ukončených před datem vyhlášení příslušné krajské výzvy je Zpráva o montáži
nahrazena nestandardizovaným dokladem o instalaci a uvedení zdroje tepla do provozu (pro
tento dokument není stanoven formulář, získáte jej od firmy, která instalaci nového zdroje provedla).
Možnost podpory plynových kondenzačních kotlů po 30. 4. 2022 zůstává otevřená.

Upozorňujeme, že zdroj tepla, za který chcete svůj neekologický kotel vyměnit, uvedený v
„předžádosti, není závazný, v žádosti o kotlíkovou dotaci jej můžete změnit.
Předpokládáme, že výzva k předkládání žádostí o kotlíkové dotace bude vyhlášena v průběhu měsíce
května a v červnu bude zahájen příjem žádostí o kotlíkové dotace, který bude ukončen 31. 8.
2022. Termíny se mohou měnit v závislosti na schvalovacím procesu ministerstva.
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