Kotlíkové dotace 2021+

Programové období 2014 - 2020
• Na kotlíkové dotace bylo poskytnuto téměř 12 mld. Kč z OPŽP a z NZÚ
• Další prostředky poskytnuty prostřednictvím kotlíkových půjček
• Přijato zhruba 120 000 žádostí o podporu
• Předpoklad – výměna 105 tisíc nevyhovujících kotlů
• Celkově největší zájem o tepelná čerpadla; preference nových zdrojů se
ale v krajích liší
• Z 85 tisíc uskutečněných výměn došlo k úspoře emisí tuhých
znečišťujících látek o 3,44 kt, emisí CO2 o 489 kt, prekurzorů částic
PM2,5 o 597 t a úspoře energie ve výši 2 830 954 GJ
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Programové období 2014 - 2020
Rozdělení podaných žádostí podle typu nového zdroje
Kotle na uhlí a kombinované kotle nebyly podporovány ve všech výzvách
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Programové období 2014 - 2020
Rozdělení podaných žádostí podle typu nového zdroje v krajích
Kotle na uhlí a kombinované kotle nebyly podporovány ve všech výzvách
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Programové období 2021 - 2027
• V ČR může být stále v provozu až 300 tisíc kotlů
nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy
• V roce 2012 stanoven zákaz jejich provozu od 1. září 2022
• Alokace 5,5 mld. Kč z EU fondů – předpoklad až 50 tis.
vyměněných kotlů
• Další prostředky na výměny kotlů budou v programu NZÚ
(8,5 mld. Kč a cca 100 tis. výměn)
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Programové období 2021 - 2027
• Zaměřeno na domácnosti s vymezenými příjmy

• Ostatní mohou podat žádost o podporu do programu Nová zelená úsporám

• 1,5 mld. Kč bude mezi kraje rozděleno dle parametrů v programovém období 20142020
• Zbylá alokace bude mezi kraje rozdělena dodatečně na základě předloženého zájmu
žadatelů na území krajů

• Příjem žádostí v 1. výzvě max. do 31. 10. 2022 – od 1. září 2022 platí zákaz provozu
kotlů nesplňujících kritéria 3. nebo vyšší emisní třídy
• Způsobilost výdajů od 1. ledna 2021
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Programové období 2021 - 2027
• Zvýšení maximální dotace – plynové kondenzační kotle až 100 000 Kč, ostatní
(tepelná čerpadla kotle na biomasu) až 130 000 Kč
• Dotace až 95 % z celkových způsobilých výdajů
• Podpora nově také pro rekreační objekty (podmínkou je trvalé bydliště) a bytové
jednotky v bytových domech
• Možnost využít kromě ex-post, také zálohové financování ve všech krajích (kraj
bude mít povinnost takovýto typ financování nastavit)
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Programové období 2021 - 2027
Nízkopříjmové domácnosti

• Hraniční čistý příjem domácnosti ve výši 170 900 Kč na osobu za rok (sledovány
příjmy za rok 2020)

• 170 900 Kč je hranice 5. příjmového decilu dle podkladu zpracovaného Agenturou pro
sociální začleňování (zpracováno na základě šetření EU-Statistics on Income and Living
Conditions (Statistika příjmů a životních podmínek)
• Konzultace také se zástupci MPSV

• Průměrování příjmů na osobu v domácnosti

• Sledovány pouze vybrané příjmy, nikoliv majetek

• Příklady sledovaných příjmů: zdanitelné příjmy, důchody, dávky v nezaměstnanosti,
apod.
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Programové období 2021 - 2027
Nízkopříjmové domácnosti
Dotace bude poskytnuta bez ohledu na výši příjmu v následujících případech:
• Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo
invalidní důchod 3. stupně
• Vlastník nemovitosti (případně všichni spoluvlastníci) jsou nezletilí nebo studenti
denního studia do 26 let
• Žadatel byl příjemcem dávek v hmotné nouzi nebo příspěvku na bydlení

• Příjmy dětí a studentů denního studia do 26 let jsou automaticky považovány za
nulové
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Programové období 2021 - 2027
Nízkopříjmové domácnosti
Modelové příklady:

• Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí
Rodiče mohli mít v roce 2020 čistý roční příjem až 683 600 Kč (4 x 170 900 Kč)

• Matka/otec samoživitel se 2 dětmi
Rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 512 700 Kč (3 x 170 900 Kč)

• Domácnost tvořená 2 starobními důchodci
Dotace může být poskytnuta bez ohledu na výši příjmů
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