KOTLÍKOVÁ DOTACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Žádosti o kotlíkovou dotaci v rámci 2. výzvy začne kraj přijímat
5. září 2017 v 10 hodin
Už od čtvrtku 29. června 2017 si však zájemci o nový ekologický kotel mohou začít
připravovat elektronickou žádost na adrese https://kotliky.msk.cz/. Podporovanými
zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa),
kotle výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační
plynové kotle a tepelná čerpadla. Tentokrát budou lidé podávat žádosti pouze
elektronicky s tím, že následně do deseti pracovních dnů doloží listinnou verzi žádosti
vytištěnou z elektronické aplikace a potřebné přílohy.
Veškeré informace k druhému kole kotlíkových dotací jsou průběžně zveřejňovány na
webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále
k dispozici „kotlíkové“ kontakty: tel. 595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz a možnost
osobních konzultací v budově krajského úřadu v kanceláři A106 (ve dnech pondělí,
úterý a čtvrtek v úředních hodinách krajského úřadu).
Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv.
mikro-energetického opatření.
Stejně jako v 1. kole je podporována výměna kotlů v rodinných domech a příjemci
dotace mohou být pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů.
Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění je následující:
• automatický kombinovaný kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
• kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle v obci, která je zařazena do
tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7.500,- Kč. Seznam těchto obcí
je
uveden
v
dolní
části
této
strany
v
přílohách
nebo
zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty.
Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou
částkou ve výši 7.500,- Kč. Obec Skotnice výměnu kotle podpoří částkou 5 000 Kč.
Stejně jako v 1. kole pak bude možné i v rámci 2. kola kotlíkových dotací jako
způsobilé uplatnit výdaje vzniklé a uhrazené již od 15. 7. 2015.

Krajský úřad vydal tři aktuální tiskové zprávy k vyhlášení nového kola kotlíkových
dotací:
1)

konání seminářů pro občany ke kotlíkovým dotacím:
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/blizi-se-dalsi-kotlikova-vyzva--lide-semohou-dozvedet-podrobnosti-na-informativnich-seminarich-poradanych-v-obcich-srozsirenou-pusobnosti-94197/

2)

testování připravenosti serveru pro příjem žádostí:
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/studenti-strednich-skol-se-pokusili_zavarit_-krajsky-server--nepovedlo-se!-94382/

3)

vyhlášení výzvy: http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/startuje-dalsi-kotlikovavyzva-v-moravskoslezskem-kraji-94767/

