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Nové kotlíkové dotace 2021+ 
   

Vážení žadatelé o dotaci,  

nabízíme Vám touto cestou pomoc s předžádostí o dotaci na výměnu starého kotle. V rámci území 

Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví (MAS SCHP) je tato pomoc poskytována bezplatně.  

Níže prosíme o vyplnění dotazníku, který bude sloužit pro elektronické vyplnění předžádosti na 

stránkách Zlínského kraje. Samotná žádost o podporu na výměnu kotle bude podávána následně 

začátkem roku 2022. 

V případě, že si nebudete jistí některým bodem dotazníku, prosím zvolte možnost, že Vás má 

telefonicky kontaktovat manažer MAS SCHP a tento bod s Vámi probere. 

 

 

1) Vlastním (nebo jsem vyměnil/la po 1. 1. 2021) kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním I. 

nebo II. emisní třídy. 

o ANO 

o NE 

o Nevím, chci, aby mě kontaktoval pracovník MAS SCHP a poradil mně 

 

Pozn.: Emisní třídu kotle naleznete na výrobním štítku umístěném na kotli nebo je uveden v revizní 

zprávě vydané ke kotli. O dotaci lze žádat pouze na výměnu kotle I. Nebo II. Emisní třídy.  

 

 

2) Spadáte do podporované příjmové skupiny domácnosti. 

Čistý příjem na jednu osobu v mé domácnosti za rok 2020 je do 170.900,- Kč (průměrně do 14.242,-Kč 

měsíčně) nebo celou domácnost tvoří starobní důchodci či osoby pobírající invalidní důchod 3. stupně  

o ANO 

o NE 

o Nevím, chci, aby mě kontaktoval pracovník MAS SCHP a poradil mně 

 

Pozn.: Pokud do cílové skupiny nespadáte, lze využít na výměnu kotle program Nová zelená úsporám 

s dotací 50%.  

 

3) Informace o žadateli 

Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo 

trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale 

obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. V případě, že je majitelem nezletilá osoba, uvedu 

níže do údajů nezletilou osobu. 
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Prosíme o doplnění údajů: 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………… 

   

Datum narození: …………………………………………………………………….. 

  

4) Místo realizace výměny kotle 

 

Ulice a číslo domu: ………………………………………………………………….  

 

PSČ:   …………………………………………………………………. 

 

Obec:   ………………………………………………………………… 

 

5) Zdroj, o který mám v rámci výměny zájem: 

 

o Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa - AUTOMATICKÝ 

o Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – RUČNÍ 

o Tepelné čerpadlo 

o Plynový kondenzační kotel 

o Nevím, chci, aby mě kontaktoval pracovník MAS SCHP a poradil mně 

 

Pozn.: V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i 

akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle. 

 

 

6) Chcete zasílat informace o dalším postupu kotlíkových dotací na níže uvedený e-mail: 

 

o ANO 

o NE 

 

7) Kontaktní údaje: - DŮLEŽITÉ!!!   

 

Telefonní číslo:   ……………………………………………………….. 

 

Emailová adresa: ………………………………………………………….. 
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Pozn.: V případě, že nemáte emailovou adresu, uveďte prosím emailovou adresu blízkého rodinného 

příslušníka. Toto pole je povinné.  

 

Pokud bude dotazník vyplněn a nebudete mít zájem o další informace, dojde k zadání informací 

z tohoto dotazníku na stránkách Zlínského kraje a k vytvoření předžádosti.  

O jejím vytvoření budete informování manažerem MAS SCHP buď formou SMS zprávy nebo 

emailem. 

 

Vyplněním tohoto formuláře beru na vědomí informaci o zpracování mých osobních údajů pro účel 

zpracování „sběr informací potřebných pro stanovení přesné výše alokace finančních prostředků na 

kotlíkové dotace pro Zlínský kraj z operačního programu EU“, který by mělo v brzké době vyhlašovat 

MŽP ČR, a na základě kterého následně vyhlásí také Zlínský kraj svůj program na kotlíkové dotace pro 

občany v rámci svého území.  

Vyplněním tohoto dotazníku souhlasím s použitím uvedených údajů manažery MAS SCHP pro účely 

vyplnění Dotazníkového průzkumu zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro rok 2022 na adrese 

https://dotaznik.kr-zlinsky.cz/index.php/538796 

Tyto údaje nebudou použity k jiným účelům. 

 

 

 

 

Datum:  ………………………………………………………  Podpis: ………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje pro konzultace: 

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. 

Mgr. Jana Dorogy 

konzultace@masschp.cz 

tel:  603 985 034 
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