
     

Středočeský kraj a Ministerstvo životního prostředí

VYHLAŠUJÍ  

SPOLEČNOU VÝZVU

k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny
kotlů (dále jen „Program“).

Cílem  Programu  je  snížení  znečištění  ovzduší  z  malých  spalovacích  zdrojů  do
jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. 

1. HARMONOGRAM VÝZVY 

Příjem žádostí od 8. září 2014, 9.00 hod. 
Ukončení přijímání žádostí 31. října 2014, 13.00 hod.* 
* nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve 

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá
paliva   za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

FINANČNÍ DOTACE 

Finanční dotace v rámci této výzvy se poskytuje formou dotace z rozpočtu STK nebo
Fondu a liší se v závislosti na typu podporovaného kotle, viz tabulka níže:

povinné označení
kotle na obálce

žádosti
typ kotle výše dotace

A
kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 
303-5 s automatickým dávkováním paliva

40 000 Kč

B
kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 
303-5 nebo vyšší s automatickým 
dávkováním paliva

60 000 Kč

C
zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační
nádobou,  emisní  třídy  4  ČSN  EN  303-5
nebo vyšší

55 000 Kč

D plynový atmosférický kotel na zemní plyn 15 000 Kč

E plynový kondenzační kotel na zemní plyn 20 000 Kč



     

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Na jedno podání může podatel doručit max. 1 žádost. Podatelem se rozumí osoba, která
doručí osobně žádost na podací místo v souladu s níže uvedeným. 

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce
pouze osobně v úředních hodinách na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje
na podacím místě: 

Krajský ú řad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Podrobné informace lze získat na stránkách St ředočeského
kraje, pod odkazem Kotlíkové dotace 2014

http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/ kotle-2014

 KONTAKTNÍ OSOBY

Administrátorem Programu je Krajský úřad SK, odbor životního prostředí a zemědělství, 
a  Fond, odbor národních programů.

Kontaktní osoba pro tento Program

za STK je: Ing. Marie Stáňová, tel.: 257 280 837, e-mail: stanova@kr-s.cz,
za Fond je: Ing. Zdenka Milfaitová, tel.: 267 994 658, e-mail: zdenka.milfaitova@sfzp.cz 
a Bc. Lucie Březinová, tel.: 267 994 647, e-mail: lucie.brezinova@sfzp.cz.


