Anketa zájmu o bezúročnou půjčku na výměnu kotle
Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil třetí a zároveň finální výzvu kotlíkových dotací pro
kraje. Moravskoslezský kraj bude pro občany vyhlašovat 3. výzvu kotlíkových dotací
na výměnu nevyhovujících kotlů v dubnu 2019. Pro území Moravskoslezského kraje je určena
částka 500 miliónů Kč.
Co dotace podporují a co je cílem
Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3 emisní
třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro všechny
paliva a způsoby přikládání. Cílem je snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících
látek do ovzduší a dosažení úspor energie v místě spotřeby.
 Víte, že od 1.9.2022 začne platit zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (staré
kotle na pevná paliva)?
 Víte, že porušení tohoto zákazu je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do
výše 50 tisíc Kč?
Žadatelé o dotace jsou fyzické osoby nepodnikající, vlastnící rodinný dům na území
Moravskoslezského kraje.
Žádost o dotaci se bude podávat elektronicky s následným doložením listinné podoby a příloh
na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. S vyplněním žádosti Vám pomůže pověřený
pracovník na Obecním úřadě v Píšti.
Typy podporovaných zdrojů tepla 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
Pro všechny podporované zdroje tepla bude navíc určen příspěvek 7 500,- Kč pro obce
v tzv. prioritní oblasti (včetně obce Píšť) a k tomu příspěvek Moravskoslezského kraje
7 500,- Kč, tj. celkem 15 000,- Kč (vše na jednu výměnu starého kotle na pevná paliva).
Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)
 Nový kotel (zdroj tepla) včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
 Novou otopnou soustavu
 Rekonstrukci stávající otopné soustavy
 Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
 Projektovou dokumentaci
Termín pro dokončení výměn nevyhovujících kotlů a doložení podkladů prokazujících
provedení výměn těchto kotlů v domácnostech je 31.12.2021.
Informace ke kotlíkovým dotacím naleznete na adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz/

Bezúročné půjčky na výměnu nevyhovujících kotlů
Státní fond životního prostředí ČR v souvislosti s 3. výzvou kotlíkové dotace (viz výše) vyhlásil
výzvu č.1/2019 - Bezúročné půjčky na výměnu kotlů pro domácnosti.
Pro domácnosti v krajích zařazených do státního programu RE: START (Moravskoslezský,
Ústecký a Karlovarský) je připraven pilotní program bezúročných půjček na výměnu kotlů.
Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci
dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Na předfinancování
nového zdroje tepla, který bude pořizován z kotlíkové dotace, bude na základě zájmů občanů
Obec Píšť poskytovat bezúročnou půjčku do výše (viz tabulka níže). Prostředky na financování
půjček poskytuje obcím do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR.
Výše půjčky za každou realizovanou výměnu nevyhovujících kotlů:
Typ nového zdroje tepla
Maximální výše podpory na realizaci vlastního
projektu za jednu provedenou výměnu
Tepelné čerpadlo, kotel na biomasu
200 000 Kč
Plynový kondenzační kotel
150 000 Kč
Kotlíková půjčka
 bude bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %)
 lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit
 max. měsíční splátka bude činit 2 000,- Kč (1. splátka = dotace poskytnutá krajem)
 doba splácení bude maximálně 5 let
V případě Vašeho zájmu o tuto půjčku vyplňte prosím následující dotazník:
Pokud vlastníte v rodinném domě nevyhovující kotel na pevná paliva s ručním přikládáním
1. a 2. emisní třídy, za jaký nový zdroj tepla byste měl(a) zájem ho vyměnit?
tepelné čerpadlo

kotel na biomasu (ruční plnění)

kotel na biomasu (automatický)

plynový kondenzační kotel

Jméno a příjmení žadatele:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa objektu, ve kterém se bude měnit kotel:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa žadatele, není-li stejná:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mám zájem o bezplatné využití služeb specialisty (pomoc při zpracování žádosti o dotaci,
při výměně kotle apod.)
Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje v tomto formuláři jsou pravdivé.

Datum a podpis: ……………………………………………………….
Vyplněný dotazník odevzdejte nejpozději do 15.04.2019 na Obecní úřad Píšť,
kancelář č. 3. Bližší informace získáte na tel: 595 055 944, email: stavebni@pist.cz.

