KOTLÍKOVÉ DOTACE DO ZÁSOBNÍKŮ PRO tzv.
NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
Olomoucký kraj v současné době připravuje pokračování dotačního programu Kotlíkové
dotace v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního programu se předpokládá, že občané
kraje, resp. vlastníci rodinných, bytových domů (pokud je každý byt vytápěn samostatným
zdrojem), případně i trvale obydlených rekreačních objektů na území Olomouckého kraje
budou moci požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, tepelné čerpadlo nebo
plynový kondenzační kotel.
V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje spuštěn příjem žádostí do zásobníku
zájemců o kotlíkovou dotaci splňujících podmínku tzv. NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI.
Zájemce o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti, ve které
dojde k výměně zdroje tepla, má v této nemovitosti trvalý pobyt nebo bydliště a průměrný
čistý příjem každého člena domácnosti zájemce v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.
Informace zasíláme v přiloženém letáku.
Zápisem do zásobníku v podstatě odpadnou komplikace, které se doposud vázaly k podání
žádosti o poskytnutí dotace. Rychlost zaevidování žádosti nebude rozhodovat o tom, jestli
bude žádost podpořena nebo ne. Ten, kdo svůj úmysl vyměnit nevyhovující kotel na pevná
paliva s přispěním dotace bude deklarovat zápisem do zásobníku, bude mít jistotu, že na jeho
žádost získá Olomoucký kraj finanční prostředky. Pokud po vyhlášení dotačního programu
Olomouckým krajem zájemce podá žádost a splní všechny podmínky, bude jeho žádost
podpořena. Vyplnění formuláře k zásobníku občany nezavazuje k následnému podání žádosti
o kotlíkovou dotaci v roce 2022.
Příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci bud probíhat minimálně do dubna
2022.
Bližší informace k nastavení
www.olkraj.cz/kotlikovedotace
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V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení administrace
kotlíkových dotací, tel.: 585 508 233, email: s.palova@olkraj.cz.
Současně je možné dotazy k tomuto tématu zasílat na kotlikovedotace@olkraj.cz.

