Obec Blatno
PODMÍNKY DOTAČNÍ VÝZVY NA POŘÍZENÍ NOVÉHO KOTLE.
Výzva byla vyhlášena dne 1.2. 2017

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?
Příjem žádostí bude zahájen 3.4.2017
Příjem žádostí bude ukončen …..

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA POŘÍZENÍ NOVÉHO KOTLE? Fyzická osoba vlastnící nemovitost
v obci Blatno a v obcích pod Blatno spadajících, v které je k trvalému pobytu hlášena v době podání
žádosti min. 1 osoba. Tato podmínka musí být splněna po dobru udržitelnosti, tzn. po dobu 5-ti let od
získání dotace. Tento dům/objekt musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva.

CO BUDE PODPOROVÁNO?
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v Seznamu registrovaných
výrobků vedeném SFŽP. (https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? 20.000,- Kč.
DOTACE BUDE VYPLACENA PO REALIZACI INSTALACE NOVÉHO TOPNÉHO ZAŘÍZENÍ, A TO
DO 30-TI DNŮ PO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI SPOLU SE VŠEMI PŘÍLOHAMI.
PRO ROK 2017 JE VYČLENĚNA Z ROZPOČTU OBCE ČÁSTKA 200.000,- Kč,
v případě potřeby může být v průběhu roku navýšena.

KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé od 1.1.2017.

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?

• na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a
biomasu;

• na domy určené výhradně k podnikání;

• v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská
zástava nebo vyvlastnění);

• v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti;
• v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě
splatnosti vůči poskytovateli;

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?
• Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
• Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
• Instalovat kotel
• Zajistit revizi, protokol o uvedení do provozu vystavený autorizovanou osobou
• Zajistit fotodokumentaci nového kotle a jeho napojení na otopnou soustavu a komínové těleso.
• Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.

KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy jsou uveřejněny na webových stránkách
obce, v papírové formě jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.

KDE JSOU VŠECHNY INFORMACE?
Na webových stránkách obce

http://obec-blatno.cz
Na obecním úřadě
474625839,

uradblatno@centrum.cz

