
KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI V KRAJI VYSOČINA 

V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu 
kotlů na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem 
poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina. Níže jsou uvedeny základní informace: 

Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za: 
• Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 % 
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - dotace nejvýše 75 % 
• Plynový kondenzační kotel - dotace nejvýše 75 % 
• Tepelné čerpad lo - dotace nejvýše 75 % 

Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů . 

Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. 

Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí 
projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na sníženi energetické 
náročnosti budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o 
výdaje ve výši max. 20 tis. Kč. 

První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je plánována na 
první čtvrtl eti roku 2016. 

Pro nastavení systému financování prosíme o vyjádření předběžného zájmu/nezájmu na 
stránkách www.kr-vysocina.czlkotliky 

Kontaktní osoby: 
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563; 724650 194 
Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564602532; 724650 144 

, 

Císlo jednací: Crslo stránky 2 



Váš dopis značky/ze dne: 

Cislo jednací: 

Vyňzuje/telefon : 

V Jihlavě dne: 

Vážená paní starostko, 
Vážený pane starosto, 

Zdeněk Chlád 

člen rady kraje 
Žižkova 57 , 587 33 Jihlava, Česká republika 

obracím se na Vás v záležitosti tzv. kotlíkových dotací pro domácnosti. V Operačním programu 
Žívotní prostředí , ze kterého mají být tyto dotace poskytovány, je nastaveno poskytování těchto 
dotací tak, že dotace konečným uživatelům bude poskytovat kraj prostřednictvím tzv. 
grantového schématu. V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o spolupráci zejména při 

zajištění informování obyvatel na území Vaší obce. 

Pro Kraj Vysočina je nejprve nezbytné zjistit absorpčni kapacitu v regionu, abychom mohli celé 
schéma dobře nastavit a obhájit na Ministerstvu životniho prostředí. V této souvislosti si Vás 
dovoluji požádat o rychlé rozšíření informaci o těchto dotacích do domácností na území Vaší 
obce dle přílohy tohoto dopisu. Pokud je to technicky možné, uvítali bychom, aby na stránkách 
obcí byla zřízena kategorie Kotlíkové dotace, která by uživatele přesměrovala na web 
www.kr-vysocina.cz/kotliky. kde je nyní zveřejněn dotazník pro zjištění absorpční kapacíty a 

v budoucnu zde budou průběžně zveřejňovány aktuální informace. Rovněž prosím, pokUd je to 
možné, o šíření uvedených ínformací prostřednictvím tiskovin vašeho města/obce či jinými vámi 
dostupnými prostředky. 

Výše uvedené považuji za velice důležité i s ohledem na to, že dle Zákona Č. 201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší bude možné od září 2022 provozovat pouze takové kotle, které splňuji 

požadavek dle přílohy Č. 11, tzn. které splňují emisní třidu 3. 

Vlastní vyhlášení 1. výzvy pro domácnosti předpokládám v 1. čtvrtletí 2016. Aktuální informace, 

které vyplynou z plánovaných jednání s Ministerstvem životního prostředí , Vám budou zasílány. 

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit či na kontakty uvedené přílohou tohoto dopisu (Ing. 
Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563; 724650 194; Ing. Stanislava Lemperová; 
lemperova.s@kr-vysocína.cz; 564602532; 724650144). 

Předem Vám tímto děkuji za spolupráci. 

S pozdravem 

lel. : 564 602124, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz 
IČO: 70890749, 10 datové schránky: ksab3eu 


