Kotlíkové dotace - II. kolo kotlíkových dotací –
květen 2019

Způsob podání žádosti:
1/ Je nutné mít zřízen svůj „účet“ v aplikaci DOTIS - není potřeba provádět, pokud má žadatel již platný
účet zřízen z dřívější doby, doporučuje se ověřit přihlášením na účet!
2/ Je potřeba požádat o přidělení pořadového čísla v pořadníku žadatelů – bez tohoto čísla není
možné podat žádost o dotaci!
Datum a čas žádosti o přidělení pořadového čísla: 15.5.2019 v 10:00 hodin!
Přesně v 10:00 hodin bude v aplikaci DOTIS zpřístupněn formulář k zadání přihlašovacího jména a hesla
pro zapsání do pořadníku.
3/ Budete-li dost rychlí, dostanete přiděleno pořadové číslo a bude Vám 16.5.2019 v aplikaci DOTIS
zpřístupněn formulář k vyplnění a podání žádosti o dotaci. Ukončení el. příjmu žádostí je 27.5.2019
ve 14:00 hod.

Podmínky II. kola kotlíkové dotace – květen 2019
1/ Podpora na výměnu zdroj tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy byl RD vytápěn kotlem na
pevná paliva nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
2/ KOTEL JE K 14.5.2019 JIŽ VYMĚNĚN !!! A MÁTE UHRAZENY FAKTURY !!! – dotace je poskytována
ZPĚTNĚ !!!
3/Nový kotel či tepelné čerpadlo musí splňovat podmínky dané vyhlášenou dotací.
4/ Mezi povinné přílohy k žádosti mimo jiné patří:
- fotodokumentace měněného kotle, ze které je patrné připojení kotle na otopnou soustavu a
komínové těleso
- doklad o jeho likvidaci
- fotodokumentace nového zdroje vytápění, ze které je patrné připojení kotle na otopnou
soustavu a komínové těleso)
- Protokol o uvedení nové zdroje vytápění do provozu – kopie
- Protokol o revizi spalinové cesty…….a další (viz. podmínky dotace)
Všechny povinné přílohy je potřeba dodat nejpozději do 15 pracovních dnů od výzvy k doložení
chybějící přílohy! V případě nedoložení požadované přílohy bude žádost vyřazena!

Všechny podrobnosti a podmínky k vyhlášené dotaci naleznete na
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=14

Svazek obcí Horní Labe poskytuje v rámci Kotlíkové dotace bezplatné poradenské služby
v oblasti podmínek, obsahových náležitostí, registrace v elektronickém systému i při vyplňování
žádostí. Kontakt: Lenka Kněžourová - e-mail: manazer@sohl.cz nebo mobil 724 283 988.

