Nejčastější dotazy:

1. Kde mohu podat žádost o dotaci?
Žádost o dotaci mohu podat pouze fyzicky na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Jedna osoba může
při jednom podání doručit max. 2 žádosti.

2. Budou pro žadatele k dispozici ještě další prostředky na kotlíkové dotace?
Ano, Karlovarský kraj plánuje vyhlásit ještě druhou vlnu kotlíkových dotací na podzim 2017. Jde však
pouze o plán.
V případě, že byste rádi dostávali aktuální informace e-mailem, zašlete nám své kontaktní údaje. Tyto
údaje budou nahrány do databáze a následně Vám budou zasílány aktuální informace e-mailem.

3. Kdo může žádat?

Žadateli mohou být pouze vlastníci rodinných domů či bytových jednotek v bytových domech (bližší
informace ve výzvě), které jsou vytápěny kotli na pevná paliva s ručním přikládáním.

4. Na co mohu žádat v této druhé výzvě? Čeho se výměna týká?
Výměna se týká jen kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který je možno měnit za:
tepelné čerpadlo
kotel na pevná paliva výhradně na biomasu (automatické přikládání nebo ruční přikládání
s akumulační nádrží)
solárně termické soustavy v kombinaci s výše uvedeným zdrojem tepla
mikroenergetická opatření u rodinných domů, které nesplňují klasifikaci náročnosti budovy úroveň C

5. Kolik peněz dostanu?

80 % z maximální hranice uznatelných nákladů, tj. maximálně 120 000,00 Kč
Maximální výše výdajů (způsobilé výdaje), ze kterých je dotace vypočtena, je 150 000,00 Kč.
Dotace může být navýšena o 5 % v případě obcí Karlovy Vary a Otovice.
Maximální výše způsobilých výdajů na mikroenergetická opatření je 20 000,00 Kč vč. DPH a na
energetického specialistu či PENB 5 000,00 (z maximálně možných 150 000,00 Kč).

6. Kde se dozvím více informací?

Na
internetových
stránkách
Karlovarského
kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/kotliky
a facebookových stránkách https://www.facebook.com/kotlikyKK/

7. Je možné již začít s výměnou kotle?
Ano. Náklady na realizaci nového zdroje budou způsobilé, tj. žadatel o podporu si je bude moci „nechat
proplatit zpětně“, pokud bude nový zdroj pořízen po termínu vyhlášení výzvy pro kraje tj. 15. 7. 2015 a
žadatel splní veškeré podmínky pro získání dotace.

8. Do kdy musí být kotel vyměněn?
Pro 2. výzvu platí, že revizní zpráva či protokol o uvedení nového zařízení do provozu musí být
vystaveny nejpozději do 30.06.2018. Pozdější výměny nebudou proplaceny.

9. Co musí splňovat nový zdroj vytápění?
Jsou podporovány pouze výměny kotlů výhradně na biomasu a tepelná čerpadla. Každý nový zdroj
vytápění musí splňovat ekodesign. Pomůckou pro žadatele při výběru nového kotle může být
doporučený seznam podporovaných výrobků. Podrobnější informace naleznete ve Výzvě.

10. Kde je zveřejněn seznam podporovaných zařízení (seznam registrovaných výrobků)?
Na
internetových
stránkách
Státního
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/.

fondu

Životního

11. Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady?

Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů do výše 5 000,- Kč.

prostředí

ČR:

Nejčastější dotazy:

12. Kde seženu energetického specialistu?

Na internetových stránkách http://www.mpo-enex.cz/experti/. Specialista musí mít alespoň jedno ze
dvou možných oprávnění - Energetický audit případně Energetická certifikace budov.

13. Musím dokládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), když vím, že budu
realizovat mikro-energetické opatření?
Nemusíte. Povinou přílohou je pouze, pokud slouží k prokázání podmínek energetické náročnosti „C“,
či lepší, tj. eliminuje povinnost realizovat mikro-energetická opatření.

14. Bude Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) uznatelným nákladem?

Ano do výše 5 000,- Kč, ale pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o
energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ či lepší.

15. Musím mít na výměnu kotle projekt?

Projekt není nutný, ale zvláště u náročnějších výměn ho doporučujeme. Náklady na projekt jsou
způsobilým výdajem.

16. Co vše potřebuji k žádosti?







Fotodokumentaci nahrazovaného kotle, který byl ještě zapojen na otopnou soustavu a na
komínové těleso.
Případné souhlasy spoluvlastníků bytové jednotky/rodinného domu/pozemku.
Potvrzení vhodnosti mikroenergetických opatření od energetického specialisty NEBO Průkaz
energetické náročnosti budovy NEBO Potvrzení o podání žádosti do programu Nová zelená
úsporám na zateplení.
Plnou moc (vyřizuje-li žádost jiná osoba než žadatel)
Potvrzení banky či stavební spořitelny o řádném splácení úvěru, pokud je tento úvěr zajištěn
zástavním právem nemovitosti, která je místem realizace

17. Musím mít v době podání žádosti již provedenou výměnu
Nikoliv. Výměnu sice lze provést ještě před podáním žádosti, nicméně doporučujeme ji provádět až po
schválení žádosti radou Karlovarského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Vámi a
Karlovarským krajem.

18. Je třeba mít označené doklady číslem a názvem projektu?
Ano. Doklady musí být od dodavatele označeny číslem a názvem projektu:
„CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000016 Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 Kotlíkové dotace I“.

19. Co vše potřebuji k závěrečné zprávě?












Vyplněný formulář Závěrečné zprávy
Kopie revizních zpráv (jsou-li relevantní)
Kopii protokolu o uvedení nového zdroje vytápění do provozu
Podepsané kopie dokladů o pořízení nového zdroje tepla a mikroenergetických opatření
(faktury, účtenky)
Podepsané kopie dokladů o zaplacení výdajů (bankovní výpisy, příjmové doklady, účtenky)
Originál potvrzení o likvidaci původního kotle
Fotodokumentaci odstranění původního kotle
Fotodokumentaci nového zdroje vytápění
Fotodokumentaci nové otopné soustavy
Fotodokumentaci provedených mikroenergetických opatření stanovených specialistou (stav
před provedením i po provedení stanovených mikroenergetických opatření)
„Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z programu Nová zelená úsporám (je-li
relevantní)

Nejčastější dotazy:


Kopii osvědčení o profesní kvalifikaci technika

20. Jakým způsobem mám doručit Závěrečnou zprávu vč. příloh?
Závěrečnou zprávu je možné zaslat poštou na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, popř.
přinést osobně na odbor investic a správy majetku, budova B, 3. poschodí, a to nejpozději do 15
pracovních dní od uvedení zařízení do provozu (příp. od podpisu smlouvy, pokud toto datum nastalo
později).

21. Co když nestihnu do 15 pracovních dní sehnat všechny dokumenty a závěrečnou
zprávu tak nebudu moci odevzdat v termínu?
V tomto případě doporučujeme odevzdat ve stanovené lhůtě 15 pracovních dní vyplněný formulář
Závěrečné zprávy spolu s doklady, které máte k dispozici. K doložení chybějících dokladů budete
projektovým manažerem vyzváni.

22. Za jak dlouho od odevzdání závěrečné zprávy obdržím finanční prostředky?

Závěrečná zpráva bude projektovým manažerem zkontrolována do 30 pracovních dní. V případě, že
nebudou v Závěrečné zprávě nalezeny žádné nedostatky, budou finanční prostředky zaslány na účet
uvedený ve Smlouvě do 15 pracovních dní od jejího schválení.
V případě, že nedostatky shledány budou, konečný uživatel bude vyzván k jejich nápravě ve stanovené
lhůtě. Jakmile vše řádně doplní, prostředky budou zaslány taktéž do 15 pracovních dní od schválení
závěrečné zprávy.

Podrobnější informace jsou k dispozici v konkrétní výzvě.

