Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva
Dne 9.4.2019 rozhodla rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 3. výzva". Celková výše podpory v Moravskoslezském kraji,
která bude rozdělována mezi jednotlivé žadatele, bude činit cca 0,5 miliardy Kč.
Žádosti o podporu se budou odesílat elektronicky pomocí webové aplikace s následným
doložením listinné podoby žádosti o podporu a příloh Krajskému úřadu Moravskoslezského
kraje.
Elektronická žádost o kotlíkovou dotaci je od 10. 4. 2019 pro žadatele dostupná na adrese
https://kotliky.msk.cz . Nejprve je potřeba se do aplikace zaregistrovat, k tomu je zapotřebí
mít platnou emailovou schránku (heslo nemusí být shodné s heslem pro přístup do Vaší
emailové schránky). Po dokončení registrace se žadatel o dotaci může kdykoliv do aplikace
přihlásit a vytvořit novou žádost, kterou následně vyplní. Po vyplnění všech povinných polí
(s červenou hvězdičkou) lze žádost uložit.
Od 13. 5. 2019 od 10:00h bude možné odeslat (tlačítko „uložit a odeslat“).
Poté je potřeba žádost vytisknout a podepsat žadatelem o dotaci a spolu s povinnými
přílohami ji do 10 pracovních dnů doručit na adresu Krajského úřadu v Ostravě.
Podpora je zaměřena na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním emisní
třídy 1. a 2. Informace o zařazení kotle (zdroje znečištění) je dostupná na štítku umístěném
na samotném zdroji, případně je uvedena v revizní zprávě, kterou vlastníci zdroje získají po
provedení povinných revizí.
Budou podporovány následující zdroje vytápění:
1.

plynový kondenzační kotel
(výše podpory: 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,00 Kč),

2.

kotel na biomasu (ruční přikládání)
(výše podpory: 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,00 Kč),

3.

kotel na biomasu (automatický)
(výše podpory: 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,00 Kč),

4.

tepelné čerpadlo
(výše podpory: 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,00 Kč).

K této podpoře bude připočtena finanční částka 7.500,00 Kč za umístění obce Skotnice
v prioritním území, příspěvek kraje ve výši 7.500,00 Kč a také příspěvek schválený
Zastupitelstvem obce Skotnice ve výši 5.000,00 Kč/dílčí projekt konečného uživatele.
Podporovány budou zdroje tepla pořízené po datu 15.07.2015, zároveň ale pouze ty zdroje
tepla, které jsou zapsány v seznamu vedeném Státním fondem životního prostředí
pro 3. výzvu zde: https://svt.sfzp.cz/.
Aktuální informace o 3. výzvě kotlíkových dotací budou průběžně zveřejňovány na webové
stránce Moravskoslezského kraje zde: https://lokalni-topeniste.msk.cz/
Pokud máte jako žadatelé o kotlíkovou dotaci zájem také o "kotlíkovou půjčku",
kontaktujte, prosím, co nejdříve obecní úřad. Finanční prostředky na půjčky budou
poskytovány Státním fondem životního prostředí prostřednictvím naší obce , která si o tyto
finanční prostředky pro naše občany zažádá.

