
KOTLÍKOVÉ DOTACE 
až 127 500 Kč pro vás

Předmět podpory:

	 			tepelný zdroj včetně všech nákladů na jeho instalaci 
– automatický kotel na tuhá paliva – kombinovaný: uhlí/biomasa 
– tepelné čerpadlo 
– kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa  
– kondenzační kotel na zemní plyn 
– automatický kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa

 		otopná soustava
	 		akumulační nádoba
	 		úprava spalinových cest
	 		projektová dokumentace

Podmínky pro získání kotlíkové dotace:

	 			žadatel, který je vlastníkem rodinného domu
	 			fotodokumentace stávajícího kotle
	 			doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle  

na pevná paliva
	 			písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti  
	 			správně vyplněná žádost 

Výše podpory:

	 			kombinovaný kotel na uhlí a biomasu  
(samočinná dodávka paliva) – 75 %, max. 75 000 Kč

	 			kotel na biomasu  
(ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč

	 			kotel na biomasu  
(samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč

	 			tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
	 			kondenzační kotel na zemní plyn – 75 %, max. 95 000 Kč

Bonusy:

	 			prioritní oblasti měst a obcí – bonus 7 500 Kč
	 			Moravskoslezský kraj  

– příspěvek pro každého žadatele 7 500 Kč
	 			kombinace s programem Nová zelená úsporám  

– bonus až 40 000 Kč

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pro období 2017/2018 připravily dotační program, kde můžete  
získat až 127 500 Kč na výměnu původního kotle na tuhá paliva za nový ekologický tepelný zdroj. Alokace (maximální celková dota-
ce z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3 421 980 000 Kč. Cílem programu (tzv. kotlíkové dotace) je sní-
žení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva. Finanční prostředky se přidělují fyzickým osobám,  
které je mohou použít na nový zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest  
i zpracování projektové dokumentace.

Dekama Trade s.r.o. – váš spolehlivý partner pro zajištění kotlíkové dotace a realizace

www.dekama.cz  info@dekama.cz tel.:  +420 774 418 639

CHCETE	DOTACI?

VOLEJTE	774	418	639!	

V Pardubickém kraji od 9. 10. 2018

Společnost Dekama Trade s.r.o. nabízí kompletní řešení vašich dotací:
	 			administraci – vypracování a podání žádostí o kotlíkovou  

dotaci na krajské úřady
	 			administraci – Nová zelená úsporám pro rodinné domy 
	 			IROP – bytové domy
	 			OPŽP – veřejné budovy
	 			energetický štítek

	 			realizaci nového tepelného zdroje (tepelná čerpadla, kotle  
na tuhá paliva a biomasu, kondenzační plynové kotle)

	 			finální podání všech dokumentů na krajské úřady, vyplývající  
z podmínek konkrétního dotačního programu 

	 			ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
	 			revizní a kontrolní zprávy (komíny, kotle)


