POŘADATEL:
Krajský úřad Libereckého kraje
Oddělení řízení grantových schémat
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V LK IV
• CÍL – snížení emisí z lokálního vytápění domácností výměnou zastaralých
zdrojů tepla (Program Životní prostředí 2021-2027)

• Důvodem je zlepšení kvality ovzduší
• Vyhlášení programu 1. června 2022

• Začátek příjmu žádostí 1. července 2022 od 9 hodin
• Konec příjmu žádostí 31. srpna 2022
• Finance pro Liberecký kraj 108 000 000 Kč

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI?
• Fyzická osoba - vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (místa realizace)
na území Libereckého kraje, ve které současně trvale bydlí

• Místo realizace – nemovitost, která je z více jak 50 % užívána k „trvalému
rodinnému bydlení“
• Rodinný dům (objekt k bydlení, obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje
definici pro byt)
• Trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci (kde má alespoň jeden ze členů
domácnosti trvalé bydliště min. 24 měsíců před datem podání žádosti)

• Bytová jednotka bytového domu

• Místo realizace je/bylo vytápěno kotlem na pevná paliva s ručním
přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI?
• Domácnost tvoří kromě žadatele všechny osoby, které v nemovitosti
skutečně bydlí
• Pro domácnost platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v
roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč
Výši příjmů nemusí prokazovat:
1. Domácnosti složené výhradně z osob pobírajících starobní nebo
invalidní důchod 3. stupně
2. Domácnosti, kde je jediným vlastníkem nezletilý nebo student
denního studia do 26 let (i v případě spoluvlastnictví více takových
osob)

3. Domácnost žadatele, který v období od 1. 1. 2020 do data podání
žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení

SLEDOVANÉ PŘÍJMY ZA ROK 2020
• Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob – kopie/
opis daňového přiznání, potvrzení o příjmech od zaměstnavatele

• Důchody (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké, sirotčí) – kopie
potvrzení o druhu a výši důchodu vydané ČSSZ
• Dávky nemocenské – potvrzení ČSSZ

• Peněžitá pomoc v mateřství – potvrzení ČSSZ
• Dávky státní sociální podpory, tj. přídavek na dítě, příspěvek na
bydlení, porodné, rodičovský příspěvek, pohřebné – potvrzení Úřadu
práce
• Dávky v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc, podpora v nezaměstnanosti – potvrzení
Úřadu práce

NESLEDOVANÉ PŘÍJMY
• Výživné na dítě, příspěvek na dítě ve střídavé péči
• Ošetřovné
• Otcovské, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
• Příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky

• Příspěvek při pěstounské péči
• Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, zaopatřovací příspěvek
• Kompenzační příspěvky Covid 19 (program Covid, program Antivirus,
kompenzační bonus pro OSVČ)
• Příjmy z darování krve, výhry v loterii, náhrady za škody a majetkové křivdy

PODPOROVANÉ ZDROJE VYTÁPĚNÍ
• Předmětem programu je výměna stávajících kotlů s ručním přikládáním
(vč. kotlů s ručním přikládáním dodatečně přestavěných na kotle
automatické) 1. a 2. emisní třídy za:
• Tepelné čerpadlo
• Kotel na biomasu s ručním přikládáním vč. akumulační nádrže
(akumulační nádoba/zásobník teplé vody – bojler o min. objemu 55l/kW
výkonu)
• Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

• Plynový kondenzační kotel
(dotaci lze poskytnout pouze v případě, že výměna již byla realizována,
případně byla vystavena závazná objednávka do 30. 4. 2022)

PODPOROVANÉ ZDROJE VYTÁPĚNÍ
Nový zdroj tepla musí být registrovaný v Seznamu výrobků a technologií pro
„Kotlíkové dotace (2021-2027)“ na webu: https://svt.sfzp.cz

VÝŠE DOTACE
• Dotace bude poskytována ve výši 95 % způsobilých výdajů
s následujícími limity:

Typ zdroje tepla

Maximální výše
dotace

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

Kotel na biomasu s ručním přikládáním vč. akumulační
nádrže

130 000 Kč

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

130 000 Kč

Plynový kondenzační kotel

100 000 Kč

DOTACI NELZE POSKYTNOUT NA:
• Výměnu kamen, krbů, plynových kotlů, elektrokotlů
• Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 3., 4. nebo 5. emisní třídy

• Výměnu kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním
• Přestavbu původního / stávajícího kotle
• Výměnu kotlů typu C18S, C20S a C30S zn. ATMOS vyrobených od března
2000
• Výměnu zdroje tepla v ,,rodinných domech“, kde byl v minulosti (nejdříve od 1.
1. 2009) nový zdroj tepla podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená
úsporám, ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje, MŽP),
kotlíkových dotací v rámci OPŽP 2014 – 2020 nebo Programu NZÚ - AMO
• Pořízení zdroje tepla bez výměny
• Výměnu kotle za tepelné čerpadlo typu vzduch – vzduch

• Výměnu kotle za kotel s možností spalování uhlí

JAK O DOTACI POŽÁDAT?

Rychlá cesta k informacím o kotlíkových dotacích
na webu Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz

JAK O DOTACI POŽÁDAT?

HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
Formulář žádosti k dispozici na webu kotlíkových dotací od 1. června 2022
Příjem žádostí od 1. 7. 2022 od 9:00 hodin do 31. 8. 2022

• V případě nedostatků při hodnocení
formální přijatelnosti bude žadatel
vyzván k doplnění žádosti –
doplnění žadatel provede ve lhůtě
20 pracovních dní

Žádosti v zásobníku projektů KD III – před podáním žádosti do nové
výzvy nutné doložit žádost o vyřazení původní žádosti

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
• Fotodokumentace původního zdroje vytápění
• Revizní zpráva původního/stávajícího kotle na pevná paliva (Doklad
o kontrole technického stavu a provozu spalovacího zdroje na tuhá paliva)
• Doklady prokazující výši příjmů žadatele za rok 2020
• Kopie/opis daňového přiznání
• Potvrzení o příjmech vydané zaměstnavatelem
• Potvrzení o druhu a výši pobíraného důchodu vydané ČSSZ
• Potvrzení o druhu a výši dávek a příspěvků vydané ČSSZ
• Potvrzení o druhu a výši dávek a příspěvků vydané Úřadem práce
• OSVČ – potvrzení o výši uhrazených záloh na zdravotní a sociální
pojištění

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

DOK L ÁDANÉ DL E SK UT E ČNOST I

• Písemné souhlasy spoluvlastníků nemovitosti (formuláře k dispozici
na webových stránkách)

• Údaje o členu domácnosti a jeho příjmech – za každého člena
domácnosti musí být vyplněna samostatná příloha (formuláře k
dispozici na webových stránkách)
• Doklady prokazující trvalé bydlení ve stavbě pro rodinnou rekreaci
minimálně 24 měsíců před datem podání žádosti
• Čestné prohlášení o bydlišti mimo místo realizace – vyplní každý
kdo má v místě realizace trvalý pobyt, ale reálně tam nebydlí (formulář
k dispozici na webových stránkách)
• Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis – pouze v
případě, kdy je v nemovitosti provozována drobná podnikatelská
činnost (formulář k dispozici na webových stránkách)

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

– PLY NOV Ý KONDE NZAČNÍ KOT E L

• Závazná objednávka
• Objednávka instalace plynového kondenzačního kotle uzavřená
nejpozději 30. 4. 2022
• Písemný dokument potvrzený dodavatelem, který obsahuje jednoznačné
označení instalovaného zdroje (SVT)

• Např. objednávka, smlouva o dílo, faktura apod.
• Pokud realizace proběhla před podáním žádosti, bude doložena kopie
záručního listu nebo protokolu o uvedení nového plynového kotle do
provozu

REALIZACE PROJEKTU
1. Výběr nového kotle ze Seznamu výrobků a technologií
podporovaných v rámci kotlíkových dotací (2021-2027)

2. Ekologická likvidace původního kotle – doklad o likvidaci starého
kotle – potvrzený sběrnou, příloha vyúčtování
3. Revize spalinové cesty u všech zdrojů kromě tepelného čerpadla
4. Instalace nového zdroje vytápění (faktury, doklady o zaplacení,
dokumenty k uvedení nového zdroje do provozu, osvědčení apod.

TERMÍN REALIZACE A ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
• 24 měsíců od „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (tj. od
schválení v radě kraje)
• Uveden ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace
• Do tohoto data musí být ukončeny všechny aktivity týkající se
projektu – uhrazeny faktury, nový zdroj uveden do provozu,
likvidace starého kotle
Časová způsobilost výdajů

• Výdaje uskutečněné od 1. 1. 2021 do ukončení realizace tj.
do uvedení nového zdroje do trvalého provozu (max. 24
měsíců od „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“)

ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
Způsobilé výdaje
• Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací
nového zdroje vytápění včetně nákladů na úpravu
spalinových cest (ne stavba nového komínu)
• Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nové
otopné soustavy / akumulační nádoby / zásobníku teplé
vody – bojleru
• Výdaje na zkoušky ke splnění technických parametrů (pouze
do uvedení nového zdroje do provozu)
• Výdaje za projektovou dokumentaci
• Výdaje související s administrací žádosti o dotaci

ŽÁDOST O ZÁLOHOVOU PLATBU
• Nejdříve po uzavření „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace“
• Záloha je vyplacena ve výší předložených dokladů, nejvýše však ve
výši 60 % ze schválené dotace
Žadatel doloží:
• Formulář „Žádost o zálohovou platbu“ na příslušném formuláři (krok 6)
• Fakturu (zálohovou/konečnou), která musí obsahovat jednoznačnou
identifikaci nového zdroje (SVT kód)
• Potvrzení z banky, že na účet žadatele není uvalena exekuce

ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
• Do 24 měsíců od vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
• Příjemce dotace provede úhradu všech nákladů souvisejících s realizací
projektu
Žadatel doloží:
• formulář „Závěrečné vyúčtování“ (krok 6)
• daňové doklady
• doklady o zaplacení výdajů
• fotodokumentaci
• zprávu o revizi spalinové cesty
• zprávu o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu
• osvědčení o získání profesní kvalifikace, osvědčení o proškolení osoby
oprávněné výrobcem

• doklad o likvidaci kotlového tělesa

ZMĚNY PROJEKTU
Žadatel je povinen nahlašovat změny po celou dobu projektu (od podání
žádosti až do konce doby udržitelnosti) prostřednictvím příslušného formuláře
(k dispozici u správce programu nebo na webových stránkách) vč. předložení
příslušných dokladů.
1.

Změny nemající vliv na předmět a účel projektu
• Předloží žadatel/příjemce nejdéle s předložením "Závěrečného vyúčtování
projektu" (např. změna adresy, příjmení, kontaktních údajů, změna čísla
bankovního účtu apod.)

2.

Změny mající vliv na předmět a účel projektu
• Žádost o podstatnou změnu projektu lze podat nejpozději 60 dnů před
ukončením realizace projektu. Tyto změny podléhají schválení
v radě/zastupitelstvu kraje (např. změna zdroje vytápění, změna majitele
nemovitosti v době udržitelnosti)
• Změny příjemce dotace v době od podání žádosti do vyplacení dotace jsou
možné pouze z důvodu úmrtí původního žadatele.

KONTROLY A UDRŽITELNOST

Příjemce dotace je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového otopného
zařízení, a to po celou dobu udržitelnosti v délce 5 let od schválení
závěrečného vyúčtování poskytovatelem dotace. Dále souhlasí a
spolupracuje s kontrolami ze strany poskytovatele dotace a třetích osob
pověřených poskytovatelem ke kontrolám, a to před uzavřením smlouvy,
v průběhu realizace i po dobu udržitelnosti projektu.

DĚKUJEME ZA POZORNOST
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Oddělení řízení grantových schémat
Evropský dům, kanceláře 4.13 a 4.14

485 226 579
kotliky@kraj-lbc.cz
https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

