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Dotace na výměnu starých kotlů za nové ekologické kotle
Kraj Vysočina plánuje na přelomu roku 2015/2016 vyhlásit grantové schéma pro výměnu
starých neekologických kotlů za nové. Tyto dotace se týkají pouze rodinných domů, které
jsou vytápěny starými neekologickými kotly na pevná paliva. Předpokladem pracovníků
Kraje Vysočina je získání cca 200 mil. Kč na 2 roky (2016 a 2017). Tyto finanční prostředky
budou určeny pro fyzické osoby, které budou mít zájem vyměňovat staré kotle.
Předpokládané podmínky získání dotace:
• Maximální způsobilé výdaje pro výpočet dotace: 150 000,- Kč
• Výměna kotle na pevná paliva za kotel na uhlí splňující technické normy: dotace 70 %
• Výměna kotle na pevná paliva za kombinovaný kotel (uhlí + biomasa): dotace 75 %
• Výměna kotle na pevná paliva za plynový kondenzační kotel: dotace 75 %
• Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo: dotace cca 75 – 85 %
• Pokud bude vyměňován kotel v domech energetické náročnosti D a horší, musí být
součástí projektu kromě samotné výměny kotle ještě finančně méně náročná opatření
na snížení energetické náročnosti budovy, jejíž dopad musí být potvrzen energetickým
specialistou. Jedná se o výdaj max. 20 000,- Kč. Zde se předpokládají aktivity ve
smyslu utěsnění oken, výměna vchodových dveří, drobná dílčí zateplení objektu,
apod.
V této záležitosti také nabízí Svazek obcí mikroregionu Stražiště poradenské služby všem
domácnostem na území členských obcí včetně jejich místních částí, popř. v případě zájmu i
zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně vyřízení povinných náležitostí žádosti jako
např. zajištění energetického štítku objektu, atd.
Členské obce SOM Stražiště:
Bratřice, Cetoraz, Čáslavsko, Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš, Kámen, Lesná, Lukavec,
Mezilesí, Pacov, Pošná, Salačova Lhota, Samšín, Těchobuz, Útěchovice pod Stražištěm,
Velká Chyška, Věžná, Vysoká Lhota, Vyklantice, Zhořec, Zlátenka
Kontakty na odpovědné osoby SOM Stražiště:
• Jiří Hodinka, tel.: 776 615 478, jiri.hodinka@gmail.com
• Kateřina Martínková, tel.: 721 514 748, katerina.martinkova@straziste.cz
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