Předběžné informace o zahájení přijímání
žádostí do II. výzvy kotlíkových dotací.

Postup podání žádosti:
1. Podmínky dotačního programu a formuláře naleznete na www stránkách Vašeho kraje.
(pečlivě prostudujte, každý kraj má vyhlášené svoje dotační podmínky).
2. Zjistěte, jakou formou se ve vašem kraji podává žádost o dotace (elektronicky a poté poštou
nebo osobně, nebo jenom poštou nebo osobně nebo jiným zvoleným způsobem).
3. V žádosti je potřeba vyplnit: iniciály žadatele, trvalý pobyt, telefonní kontakt, e-mail, bankovní
spojení, místo realizace (katastrální území, číslo listu vlastnictví nemovitosti, číslo parcely
zastavěné nemovitosti), typ opatření (kotel na biomasu, kotel na uhlí/ biomasu, tepelné čerpadlo
apod.), předpokládané ceny výdajů Kč vč.DPH, popis stávajícího neekologického kotle včetně
fotodokumentace dle vzoru na stánkách Vašeho kraje (foto starého kotle napojeného na komín a na
otopný systém).
4. Stáhněte si potřebné formuláře a správně vyplňte (jedná se o žádost o dotaci, písemný souhlas
spoluvlastníků, písemný souhlas vlastníka pozemku).
5. V případě žádosti do II. výzvy kotlíkových dotací již není nutností provedení
mikroenergetických opatření.
6. V případě žádosti do II. výzvy kotlíkových dotací je nutné doložit k žádosti o dotaci doklad o
kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Doklad musí prokázat,
že se jedná pouze o starý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle
ČSN EN 303 - 5/ 2013 Sb..
Doporučíme Vám certifikované firmy pro montáž kotlů ROJEK.
Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, připraví podklady k vyřízení
dotace a kotel nainstalují.
Doporučíme Vám firmy, které vše zařídí „na klíč“.
Neváhejte a vyměňte Váš starý neekologický kotel na tuhá paliva za pomoci štědrých kotlíkových
dotací, které budou probíhat do roku 2020, již dnes. Výměna starého kotle Vás stejně čeká do 1.
9. roku 2022, kdy musí být všechny kotle s minimálně 3 emisní třídou dle zákona o ochraně ovzduší
č. 201/ 2012 Sb..
Prodej: ROJEK prodej, spol.s.r.o., Masaryková 16, 517 50 Častolovice,
tel.: 494 339 134 nebo 494 339 144; e- mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.rojek.cz

