“Pomůžeme Vám s dotací”

Kotlíková dotace 2016
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BONUS
č
1.000 K
štění
na spu

Pomůžeme Vám:
- vyřídit žádost o dotaci
- získat průkaz energetické náročnosti budovy
- získat návrh mikroenergetických opatření
- s financováním, než budou proplaceny dotace
- zajistit požadované dokumenty po ukončení realizace
Poradíme Vám:
- s výběrem vhodného tepelného zdroje
- s řešením úprav stávající otopné soustavy Vašeho domu
Uděláme pro Vás:
- zpracujeme rozpočet
- připravíme smlouvu o dílo
- provedeme mikroenergetická opatření
- dodáme a namontujeme nový tepelný zdroj
- spustíme nové zařízení do provozu
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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
Účelem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na
tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v
rodinných domech určených k bydlení a u kterých je vlastníkem
fyzická osoba.
Dotaci je možné poskytnout pouze v případě, kdy je stávající
rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva s
ručním přikládáním, bude provedeno alespoň jedno
„mikro”energetické opatření vedoucí ke snížení energetické
náročnosti rodinného domu, anebo došlo v minulosti ke snížení
energetické náročnosti a bylo dosaženo klasifikační třídy
energetické náročnosti budovy „C”.

PŘEDMĚT DOTACE
Novým podporovaným tepelným zdrojem se rozumí zařízení
uvedené v Seznamu registrovaných výrobků, a to:
A. Kotel na pevná paliva spalující uhlí a biomasu (v případě
kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno využití akumulační
nádoby)
B. Tepelné čerpadlo
C. Plynový kondenzační kotel
D. Otopná soustava a akumulační nádoba
E. Solárně termické soustavy - pouze v kombinaci s výměnou
zdroje tepla pro vytápění

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE
- 70% způsobilých výdajů na kotle spalující pouze uhlí
- 75% způsobilých výdajů na kombinované kotle uhlí+biomasa,
plynové kondenzační kotle
- 80% způsobilých výdajů na obnovitelné zdroje energie tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu
- vybrané prioritní obce a města +5%
Maximální výše způsobilých výdajů je 150.000 Kč, náklady na
„mikro”energetická opatření mohou činit max. 20 000 Kč (z
maximálně možných 150 000 Kč)

Můžeme Vám
zprostředkovat půjčku
na úhradu všech
vynaložených výdajů za
realizaci do doby
proplacení vynaložených
prostředků z dotačního
programu s využitím
možnosti předčasného
splacení úvěru.

Příjem žádostí ode dne:

Pondělí 25.ledna 2016, 8:00 hod.
Ukončení přijímání žádostí dne:
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Čtvrtek 31.března 2016, 15:00 hod.
Žádosti se podávají na Krajský úřad Ústeckého kraje
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