Kotlíkové dotace 2022
V září 2022 začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí
nebo dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu
Dotace je určena pro ty zájemce, kteří realizovali výměnu od 1. 1. 2021 nebo se chystají
výměnu učinit a je určena na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním
1. nebo 2. emisní třídy, v rodinných domech a bytových domech i v rekreačních objektech.
Nově pro domácnosti s nižšími příjmy, kterým poskytne až 95 % dotaci na výměnu starého kotle:
• kotel na biomasu AUTOMATICKÝ (na pelety) max. 130.000,- Kč,
• kotel na biomasu RUČNÍ (na dřevo s povinností akumulační nádoby) max. 130.000,- Kč,
• tepelné čerpadlo max. 130.000,- Kč,
• plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

Dotazník je možné vyplnit od 11. října 2021 (první vlna sběru bude do 31. prosince 2021)
na stránkách Zlínského kraje – www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Kotlíková linka: 577 043 411
Jedná se o základní informace o žadateli, nemovitosti a požadovaném zdroji. Nedokládají se
žádné přílohy. Vyplněním „Předžádosti“ budete bonifikováni při předložení samotné žádosti.

S přípravou dotazníkového formuláře (tzv. předžádosti)
Vám může pomoci na Vašem území
místní akční skupina Jižní Haná

Sídlo: budova MÚ Hulín, nám. Míru 162
Tel.: 573 502 708
e-mail: info@masjiznihana.cz
web: www.masjiznihana.cz

PŘEDŽÁDOST o kotlíkové dotace
ve Zlínském kraji pro rok 2022
Vlastním (nebo jsem vyměnil/la po 1. 1. 2021) kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním I. nebo II.
emisní třídy.
Zvolte jednu z následujících odpovědí
•

Ano

•

Ne

Spadám do podporované příjmové skupiny domácnosti.
Čistý příjem na jednu osobu v mé domácnosti za rok 2020 je do 170.900,- Kč (průměrně do 14.242,-Kč
měsíčně) nebo celou domácnost tvoří starobní důchodci či osoby pobírající invalidní důchod 3. stupně
(kalkulačku příjmu naleznete na: https://kotliky.kr-zlinsky.cz).
Zvolte jednu z následujících odpovědí
•

Ano

•

Ne

Informace o zájemci:
Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale
obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě
pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.
V případě, že je majitelem nezletilá osoba, uvedu níže do údajů nezletilou osobu.
•

Jméno:

•

Příjmení:

•

Rok narození:

Kontaktní email:
•

Kontaktní telefonní číslo:
Telefonní číslo bez předvolby a bez mezer, např.: 577043411.
•

Místo realizace:
Adresa místa výměny kotle:
•

Ulice a číslo:

•

Obec:

•

PSČ:

Zdroj, o který mám v rámci výměny zájem:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
•

Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa - AUTOMATICKÝ

•

Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa - RUČNÍ

•

Tepelné čerpadlo

•

Plynový kondenzační kotel

Chci zasílat informace o dalším postupu kotlíkových dotací na mnou uvedený e-mail:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
•

Ano

•

Ne

