Kotlíkové dotace – třetí a poslední vlna – září 2019
V Královehradeckém kraji bude vyhlášena výzva 1.7.2019. Žádosti bude
přijímat 11.9.2019.

Podmínky III. vlny kotlíkových dotací – září 2019
Žádat o dotaci lze i zpětně! A to v případě, že byl kotel vyměněn od 15.7.2015!
Získat můžete až 127.500 Kč
 Výše kotlíkové dotace je 70 až 80 % z uznatelných nákladů. Konkrétní strop přitom
určuje druh instalovaného tepelného zdroje.
 Maximální výše příspěvku činí 120 000 Kč (+ 7 500 Kč za prioritní území) a stanovuje
se pevně dle účelu využití.
Dotaci může využít fyzická osoba (majitel nebo spolumajitel RD – v katastru nemovitostí
vedeného jako objekt k bydlení),
která vymění neekologický kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním třídy 1 a 2 (emisní třídu
kotle najdete na štítku kotle či v technické dokumentaci)
za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo nízkoemisní kotel na tuhá paliva.
Kotlíková dotace 2019 se přitom vztahuje jak na nákup nového topného zdroje včetně
instalačního materiálu, tak i na projektovou dokumentaci, instalaci, stavební práce a likvidaci
starého kotle.

Které dokumenty budete pro získání dotace na kotel potřebovat?
 fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle, ze které je patrné připojení kotle
na otopnou soustavu a komínové těleso
 revizní zprávu stávajícího kotle
 souhlas spoluvlastníka nemovitosti

V této podzimní výzvě (na rozdíl od květnové II. vlny)
bude možné získat dotaci ještě před výměnou kotle
a začít realizaci ve chvíli, kdy budete vědět, že Vám bude dotace přidělena!
V minulých výzvách byla doba na realizaci 10 měsíců od podepsání smlouvy o přidělení
dotace, předpokládáme, že tato lhůta bude stejná.
Více budeme vědět 1.7.2019, kdy budou podmínky zveřejněny – bude vyhlášena výzva
Královéhradeckým krajem.

Svazek obcí Horní Labe poskytuje v rámci Kotlíkové dotace bezplatné poradenské služby
v oblasti podmínek, obsahových náležitostí, registrace v elektronickém systému i při
vyplňování žádostí. Kontakt: Lenka Kněžourová - e-mail: manazer@sohl.cz nebo mobil
724 283 988.

