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Úvodní informace
•
•
•
•

•

Krajský úřad Moravskoslezského kraje připravuje
vyhlášení 3. výzvy na kotlíkové dotace
Obec Písečná chce ve spolupráci s KÚ MSK poskytovat
bezúročnou půjčku a dotaci
Zákon o ochraně ovzduší – od 1.9.2022 mohou být v
provozu pouze kotle 3. emisní třídy a vyšší
Provozováním kotle s nižší než povolenou třídou se
občan dopouští přestupku proti ustanovením zákona o
ochraně ovzduší
Od roku 2016 povinnost revize kotlů – chybějící revize
= přestupek
Obec Písečná
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Kdo může žádat o dotaci?
•

•

•

•

Fyzické osoby nepodnikající vlastnící rodinný
dům na území Moravskoslezského kraje
Dům je vytápěn kotlem na pevná paliva s
ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3, 4
nebo 5 dle ČSN EN 303-5
RD může být vytápěn dvěma zdroji tepla –
nahrazovaný kotel může plnit funkci hlavního
zdroje vytápění
Původní kotel musí/musel být v provozu před
realizací výměny
Obec Písečná
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Typy podporovaných kotlů
•

•

•

kotel na biomasu – automatický (pelety) a nebo s ručním
přikládáním (dřevo), kotel musí splňovat požadavky na
ekodesign kotlů
plynový kondenzační kotel splňující požadavky na ekodesign
ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných
ohřívačů
tepelné čerpadlo splňující požadavky na ekodesign ohřívačů
pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů

Předmětem podpory budou pouze zdroje tepla zapsané v Seznamu
výrobků a technologií vedeném SFŽP pro 3. výzvu kotlíkových
dotací - https://svt.sfzp.cz/, zde zapsané kotle splňují požadavky
na ekodesign
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Nepodporované nové zdroje

• kotle výhradně na uhlí
• kombinované kotle na uhlí/biomasa
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Nepodporované původní zdroje
•

•
•

starý plynový kotel (vždy musí dojít k výměně
starého kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním)
kamna
kotel s automatickým přikládáním paliva

Výměna stávajícího kotle, který byl v minulosti, nejdříve od
1. 1. 2009 podpořen z programu Zelená úsporám, Nová
zelená úsporám nebo ze společných programů na výměnu
kotlů realizovaných MŽP a krajem.
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Financování

Typ nového zdroje tepla

+
max. navýšení
míra
+
Max.
dotace za
v
podpory
příspěvek dotace
kotel prioritní
(%)
MSK (Kč)
(Kč)
(Kč)
oblasti
(Kč)

Tepelná čerpadla

80%

120.000

135.000

Kotle na biomasu - samočinná dodávka paliva

80%

120.000

135.000
7 500

Kotle na biomasu - ruční dodávka paliva

80%

100.000

Plynové kondenzační kotle

75%

95.000

Kombinované kotle na uhlí a biomasu - ruční a
samočinná dodávka paliva
Kotle na uhlí – ruční a samočinná dodávka
paliva

7 500

+ příspěvek obcí
(Kč)

konkrétní seznam
spolufinancujících
obcí pro 3. kolo
115.000
zatím není znám
110.000

Nepodporováno
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Financování
•

Obec bude v rámci 3. výzvy poskytovat 10 000 Kč na
jednoho žadatele, prostředky obce poskytuje v rámci
výzvy Krajský úřad MSK

•

V rámci 1. a 2. krajské výzvy obec občanům ze svého
rozpočtu poskytla 290 000,-Kč
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Důležité termíny 3. výzvy
•
•
•
•
•
•

Vyhlášení – duben 2019
Příjem žádostí – květen 2019
Ukončení – září 2019
Platba dotace až po realizaci
Žádost se podává elektronicky s následným
doložením příloh
Realizace výměny kotle do 31. 12. 2021

Obec Písečná
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Způsobilé výdaje
•

stavební práce, dodávky a služby spojené
s realizací kotle (včetně nákladů na úpravu
spalinových cest) nebo tepelného čerpadla,

•

stavební práce, dodávky a služby související
s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a
instalace akumulační nádoby nebo
kombinovaného bojleru
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Způsobilé výdaje
•

náklady na zkoušky nebo testy související s
uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických
parametrů, ovšem pouze v období do uvedení
nového zdroje tepla do trvalého provozu,

•

náklady na projektovou dokumentaci – tyto
náklady nezahrnují náklady na zpracování
žádosti
časová způsobilost výdajů: od 15. 7. 2015

•
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Požadované dokumenty
•
•
•
•
•

Žádost o poskytnutí dotace - elektronicky
Doklad o vedení bankovního účtu
Doklad o kontrole technického stavu kotle revize
Fotodokumentace stávajícího kotle
Písemné souhlasy případných spolumajitelů
objektu

Obec Písečná

12

Předfinancování projektu
•

•

•

•

Obec chce poskytovat bezúročné půjčky až do
výše 200 000 Kč (biomasa, tepelné čerpadlo)
nebo 150 000 Kč (plyn)
Obec musí požádat o prostředky na půjčky
Státní fond životního prostředí
Půjčka se splatností na 10 let, první splátka
půjčky z poskytnuté dotace, zbylou část splácí
občan postupně, maximální měsíční splátka 2
000 Kč
Půjčku lze splatit kdykoliv i předčasně bez
sankcí
Obec Písečná
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Jak mohou postupovat občané
1. Kontaktují OÚ Písečná –kde poradí jak na to
2. Požádají na obci o kotlíkovou půjčku
3. Na kraji požádají o kotlíkovou dotaci –pomůže
OÚ Písečná
4. Kraj schválí žádost – obec poskytne peníze
5. Vymění kotel za nový ekologický zdroj
6. Obdrží dotaci z kraje = 1. splátka obci
7. Zbývající peníze = bezúročně splácí obci

Obec Písečná
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Prostor pro Vaše dotazy a
připomínky.....

?
Obec Písečná
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Dotační program obce Písečná
Úvodní informace:
• Program zahájen v roce 2003
• Dosud podpořeno 49 instalací
• Obec ve vlastním dotačním programu
poskytla ze svého rozpočtu dotace v
objemu 1 321 000,-Kč
• Dotaci v tomto programu nelze
poskytnout souběžně s dotací v
krajském programu
Obec Písečná
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Typy podporovaných zařízení
a podmínky
• zařízení splňuje mezní emisní úroveň a
minimální účinnost dle ČSN EN 303-5,
třídy 3 a vyšší
• kotel spaluje uhlí, biomasu nebo uhlí a
biomasu
• kotel pracuje pouze s plně automatickým přidáváním paliva a neumožňuje
bez úprav ruční přikládání
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Typy podporovaných zařízení
a podmínky
• dřevozplyňující kotel s ruční
dodávkou paliva spalující biomasu na
principu generátorového zplyňování
dřeva a následného spalování
dřevoplynu
• krbová kamna spalující biomasu s
ruční nebo automatickou dodávkou
paliva s výměníkem tepla a napojením
do otopné soustavy rodinného domu
Obec Písečná
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Typy podporovaných zařízení
a podmínky
• kotel, krbová kamna nebo tepelné
čerpadlo jsou hlavním zdrojem tepla
zapojeným do otopné soustavy domu
• solární systém je zapojen do otopné
soustavy domu v kombinaci s hlavním
zdrojem tepla, hlavní zdroj tepla musí
odpovídat kritériím pro poskytnutí
podpory v tomto programu

Obec Písečná
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Financování
Obec poskytne finanční příspěvek ve výši
30% nákladů, maximálně však:
 a) 20 000,-Kč u kotlů třídy 3
 b) 30 000,-Kč u třídy 4 a vyšší,
tepelných čerpadel a solárních systémů
Obec poskytne bezúročnou půjčku 30
000,- Kč se splatnosti 1 rok
Obec Písečná
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Financování
Dotační program je průběžný, žadatel však
musí o podporu požádat v období od 1.1.
do 30.10. běžícího roku.

Nelze poskytnout souběžně dotaci od kraje
i z vlastního dotačního programu obce!!

Obec Písečná
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Děkuji za pozornost.
Bc. David Ćmiel, starosta@obecpisecna.cz
+ 420 725 146 249

