Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti
Kraj Vysočina počítá s další vlnou kotlíkových dotací určených tentokrát pouze pro
nízkopříjmové domácnosti. Stát domácnostem prostřednictvím kraje uhradí až 95 procent
výdajů na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva, a to až do výše 130 tisíc korun
u kotle na biomasu a až do 180 tisíc korun u tepelného čerpadla. Dotaci je dále možné využít
na nový plynový kondenzační kotel, který byl instalovaný nebo závazně objednaný do konce
dubna 2022. Žadatelé budou muset nově doložit, že průměrný čistý roční příjem za každého
člena domácnosti, ve které má dojít k výměně starého kotle, nepřesáhl v roce 2020 částku
170 900 Kč. Výjimku z povinnosti dokládat příjmy budou mít domácnosti složené výhradně ze
starobních důchodců nebo z invalidních důchodců 3. stupně.
Kraj Vysočina už požádal o 119 miliónů korun na výměnu starých kotlů v nízkopříjmových
domácnostech. Úřad nyní čeká na schválení této žádosti a na potvrzení podmínek vyhlášení
výzvy. S vyhlášením výzvy v rámci Kraje Vysočina se počítá na začátku července 2022. Příjem
žádostí o dotaci bude možný pouze do konce srpna 2022. V Kraji Vysočina prozatím
deklarovalo zájem o výměnu v této vlně kotlíkových dotací cca 300 domácností. Pokud nějaké
peníze ve výzvě zbydou, Ministerstvo životního prostředí avizovalo, že není vyloučeno
vyhlášení dodatkové výzvy na začátku příštího roku.
Zájemcům o kotlíkovou dotaci z nízkopříjmových a seniorských domácností doporučujeme
pravidelně sledovat webové stránky Kraje Vysočina a oficiální tiskoviny Kraje Vysočina, kde
budou aktuální informace průběžně zveřejňovány.
Informace ke kotlíkovým dotacím na území Kraje Vysočina je možné získat v úředních
hodinách také na informační lince 564 602 888, dotazy lze zasílat i na e-mail kotliky@krvysocina.cz. Tematická stránka kotlíkových dotací pro žadatele na Vysočině je přístupná
z odkazu www.kr-vysocina.cz/kotliky.
Peníze na výměnu kotle, zateplení domu, výměnu oken a dveří, instalaci solárních panelů
nebo na další úsporné projekty může veřejnost získat i z dotačního programu Nová zelená
úsporám. Program nabízí dotaci až 50 procent bez ohledu na výši příjmů. Více informací je na
webových stránkách novazelenausporam.cz. V tomto případě však není Kraj Vysočina místem
pro přijímání žádostí. Agendu programu Nová zelená úsporám administruje Státní fond
životního prostředí.
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