
Kotlíkové dotace – aktuální informace k 16.05.2022 

 

Poskytovatel: Středočeský kraj 

Název programu: „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro 
nízkopříjmové domácnosti“ 

Lhůta pro podávání žádostí: 

06.06.2022 od 10:00 hod. – 31.08.2022 do 23:59 hod. 

Podání žádosti: 

1. elektronicky – prostřednictvím webových stránek: https://kotlikovedotace-
sk.cz/uvodni-stranka/podejte-zadost/, 

2. do 30 dnů poté je žadatel povinen doručit žádost o dotaci v listinné podobě se všemi 
náležitostmi a přílohami do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje (osobně, 
využití poštovní či kurýrní služby) nebo ji prostřednictvím datové schránky zaslat ve 
formátu pdf na Krajský úřad Středočeského kraje. 

Nebude-li žádost odeslána ve stanovené lhůtě, bude vyřazena. 

Dotace je určena pro: 

 nízkopříjmové domácnosti (průměrný čistý roční příjem v roce 2020 – max. 170 900 Kč 
na osobu), 

 domácnosti složené čistě z osob pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. 
stupně, 

 domácnosti, které čerpají příspěvek či doplatek na bydlení. 

Výše podpory: max. 100 000 – 180 000 Kč (dle druhu nového zdroje), max. 95 % ze 
způsobilých výdajů projektu. 

Účel: výměna starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový 
zdroj vytápění (dřevo, pelety, apod.): 

Podporované zdroje vytápění: 

 kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva vč. akumulační nádrže – max. dotace 130 000 
Kč, 

 kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – max. dotace 130 000 Kč, 
 tepelné čerpadlo – max. dotace 180 000 Kč, 
 plynový kondenzační kotel – výměna zrealizována v termínu od 01.01.2021 do 

30.04.2022 nebo instalace plynového kotle byla závazně objednána před 30.04.2022 – 
max. výše dotace 100 000 Kč. 

Příjemce dotace může uplatnit výdaje s datem vzniku od 01.01.2021. 

Podmínky pro poskytování Kotlíkových dotací, závazné termíny a další informace jsou 
uvedeny v těchto dokumentech: 

 „PROGRAM“, 
 „Program – vyhlášení“, 



které jsou ke stažení na internetových stránkách: 

 https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-
dotace-2021-2027 

 https://kotlikovedotace-sk.cz/uvodni-stranka/prilohy-ke-stazeni/  

stejně jako vzorová žádost a povinné přílohy žádosti o dotaci. 

 

Infolinka ke kotlíkovým dotacím:  257 280 991 

 Pondělí a středa  8:00 – 17:00 hod. 

 Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 – 14:00 hod. 

E-mail: kotliky@kr-s.cz 

  
 

 

 

 

 

 


