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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovoluji si Vás touto cestou informovat o probíhajících jednáních s Ministerstvem
životního prostředí (MŽP) o nových podmínkách kotlíkových dotací pro programové
období 2021 – 2027.
MŽP pověří administrací kotlíkových dotací krajské úřady, které budou poskytovat dotace na
výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti z Operačního programu Životního
prostředí (OPŽP). Výměnu kotlů pro ostatní domácnosti spravuje Státní fond Životního
prostředí v programu Nová zelená úsporám.
Jedním z požadavků výzvy v souvislosti se stanovením alokace pro jednotlivé kraje je
předložení seznamu potenciálních žadatelů. Z důvodu snahy předložit MŽP co nejvíce projektů
k financování a tím zajistit pro potenciální žadatele co nejvyšší finanční alokaci ke zlepšení
kvality ovzduší Libereckého kraje, Vás prosím o předání aktuálních informací občanům.
Finanční podpora se bude týkat výměny starých kotlů na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5.
emisní třídu za nový ekologický zdroj v rodinných domech. Podpora bude poskytována na
instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % způsobilých výdajů s následujícími limity:
- Plynový kondenzační kotel max. 100.000 Kč
- Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže / se samočinno u
dodávkou paliva max. 130.000 Kč
- Tepelné čerpadlo max. 130.000 Kč
Žadatelem může být pouze vlastník (spoluvlastník) nemovitosti (rodinného nebo bytového
domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu), který má v nemovitos ti
bydliště a čistý příjem jeho domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900 Kč na jednoho
člena domácnosti. Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně nedokládají příjmy a jsou oprávněnými žadateli.
Potenciální zájemci o kotlíkovou dotaci by nás měli kontaktovat do konce roku 2021, a to
z důvodu zápisu do seznamu, jež bude předložen MŽP a bude tvořit základ pro výpočet
alokace pro Liberecký kraj. Využijte již zavedené kontakty kotlíkových dotací: email
kotliky@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 579, https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace
T 485 226 310 E jiri.ulvr@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj

Datov á schránka c5kbv kw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Ocením distribuci letáku, jež je přílohou tohoto dopisu. Prosím Vás o zveřejnění těchto
informací na webových stránkách Vaší obce, v obecním zpravodaji, na úřední desce případně
dalšími způsoby, které se ve Vaší obci osvědčily.
Děkuji Vám za spolupráci.
S pozdravem
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Digitální podpis: 01.12.2021 16:55

strana 2

