4. výzva kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji –
pro nízkopříjmové domácnosti
(ostatní mohou žádat přes Novou zelenou úsporám)
Vyhlášení výzvy: 1.6.2022
Příjem žádostí: 1.7.2022 – 31.8.2022
Předmětem podpory je náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo (max. 130 000,-),
- kotel na biomasu (max. 130 000,-),
- plynový kondenzační kotel (max. 100 000,-).
Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů
dílčího projektu do max. částky dle typu zdroje.

Žadatelé: vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů, bytových jednotek v bytových
domech nebo TRVALE obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci
-

žadatel v nemovitosti trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném
prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště
v případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit
trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před
podáním žádosti o podporu. Trvalý pobyt lze prokázat zápisem adresy místa realizace
v občanském průkazu, výpisem z Registru osob nebo potvrzením od místně
příslušného obecního úřadu, že žadatel nebo člen jeho domácnosti v objektu, jehož
adresa je v žádosti uvedena jako místo realizace, bydlí minimálně 24 měsíců před
datem vydání potvrzení

Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020
nebyl vyšší než 170 900 Kč.
Automaticky, bez prokazování příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti následující případy:
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví
rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v
bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné
nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou
dobu).

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a
studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.
Domácnost tvoří:
-

žadatel (trvalý pobyt nebo v dané nemovitosti bydlí)
osoby, které mají v nemovitosti trvalý pobyt (pokud osoba ve skutečnosti bydlí jinde,
doloží se čestné prohlášení a příjmy této osoby se nezapočítávají)
ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí

Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.
Žadatel a členové jeho domácnosti (kromě výše uvedených výjimek) prokazují následující
typy a výši příjmů:
• příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů a
nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech od
zaměstnavatele),
• starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu),
• dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy
sociálního zabezpečení),
• dávky státní sociální podpory (dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), dávky
v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), podpora v
nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).

Financování bude probíhat dvěma způsoby:
-

klasické ex-post financování – dotace vyplacena po doložení uhrazených účetních
dokladů a dalších povinných dokladů
modifikovaná ex ante varianta – záloha ve výši minimálně 60% dotace je žadateli
uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem. Po dokončení realizace
je zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů

Způsobilé výdaje:
-

výdaje na výměnu zdroje tepla vč. souvisejících stavebních prací
náklady na otopnou soustavu, komín
náklady na administraci žádosti o dotaci

