Statutární město Ostrava
Městský obvod Nová Ves

Vážení spoluobčané,
asi jste již zaregistrovali informaci o 3. výzvě KOTLÍKOVÉ DOTACE. Ministerstvo životního
prostředí umožní dalším desítkám tisíc domácností pořídit si nový ekologický zdroj vytápění.
Spouští třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací, které významně zlepší kvalitu ovzduší
v ČR. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až 30 000
starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Provoz těchto kotlů v září roku 2022 skončí.
Předpokládanou legislativní změnou zákona o ochraně ovzduší a souvisejících vyhlášek, lze
reálně předpokládat zvýšení počtu kontrol zdrojů vytápění u rodinných domků.

Typy podporovaných zdrojů a výše podpory





Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů,
nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů,
nejvýše 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje):





Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci;
Novou otopnou soustavu;
Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových
cest;
Projektovou dokumentaci;

Kde a kdy můžete žádat
Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Informace najdete buď na
webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky
na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.
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Kontaktní údaje krajských úřadů: Kontakty na kraje
K dotazům ohledně kotlíkových dotací, můžete využít info e-mail: kotliky@sfzp.cz.
Podporované výrobky najdete v seznamu, kam postupně přibývají další a další nové
kotle a tepelná čerpadla: Seznam registrovaných kotlů / výrobků

Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava
www.novaves.ostrava.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 19-1651185349/0800

Díky „Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech
Moravskoslezského kraje“ si tyto nové můžete pořídit s možností využití bezúročné zápůjčky
ve výši 150 000 až 200 000 Kč.
Maximální výše podpory je omezena počtem skutečně realizovaných výměn
nevyhovujících kotlů v dané obci a typem nového zdroje tepla v domácnostech:

Typ nového zdroje
tepla

Maximální výše podpory na
realizaci vlastního projektu za
jednu provedenou výměnu

Maximální výše podpory na
zajištění služeb specialisty na
výměnu kotlů za jednu provedenou
výměnu (pouze v případě zajištění
služby ze strany žadatele)

200 tis. Kč

10 tis. Kč

150 tis. Kč

10 tis. Kč

Tepelné čerpadlo,
kotel na biomasu
Plynový
kondenzační kotel

Termíny pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“):
Zahájení příjmu Žádostí:

leden 2019

Ukončení příjmu Žádostí:

29. 3. 2019, nebo vyčerpáním alokace.

Termín pro doložení podkladů prokazujících provedených výměn nevyhovujících kotlů
v domácnostech:
Doložení realizace výměn kotlů v domácnostech:

31. 10. 2021

Termín pro doložení podkladů prokazujících realizaci projektu:
Doložení realizace projektu realizovaných žadatelem:

Více informací naleznete
www.novaves.ostrava.cz.

na

webových

28. 02. 2023

stránkách

městského

obvodu

Nová

Ves

Úřad městského obvodu Nová Ves sestavuje seznam zájemců o tuto možnost financování
výměny kotlů. Podle dostupných informací by to měl být ÚMOb Nová Ves, který bude půjčky
administrovat.
Informace o půjčce do konce ledna 2019 na ÚMOb Nová Ves, tel. 599 419 302, e-mail:
tlefner@novaves.ostrava.cz

Ing. Tomáš Lefner, starosta MOb Nová Ves
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