KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Dne 11. října. 2021 spustil Zlínský kraj elektronický sběr dotazníkových formulářů (tzv.
„předžádostí“) na kotlíkové dotace pro nízkopříjmové skupiny žadatelů o kotlíkové dotace.
Každý, kdo má zájem o dotaci na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním
1. nebo 2. emisní třídy za kotel plynový kondenzační, tepelné čerpadlo nebo kotel na
biomasu, bude předložením dotazníkového formuláře (tzv. „předžádosti“) bonifikován při
předložení žádosti o poskytnutí dotace. Samotnou žádost se bude spolu s přílohami podávat
v prvním čtvrtletí roku 2022 elektronicky.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte
telefonicky na čísle: 573 338 474, případně e-mail
zprávou: ou@lutopecny.cz
Pro zájemce bude následně sjednána schůzka a
zdarma Vám s vyplněním předžádosti pomohou
zaměstnanci Místní akční skupiny Hříběcí hory.
Příjemci dotace ve výši 95 %
Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, který v
nemovitosti trvale bydlí, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci (v případě stavby
pro rodinnou rekreaci se dokládá trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24
měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu) za předpokladu, že
• Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele, nesmí překročit v roce
2020 částku 170.900,- Kč.
• Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem
3. stupně, mají na dotaci nárok automaticky, dotace 95 %
• Žadatel (vlastník nemovitosti) a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, automaticky mají dotaci 95 %.
• Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem
rodinného domu (domácnost musí být složena z nezletilých nebo studentů), trvale
obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě,
automaticky mají dotaci 95 %.
• Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky
v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek
pobíral po celou dobu), automaticky mají dotaci 95 %.

