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Výměna zdroje tepla – kotle a krbová kamna na biomasu – oblast C. 1 a C. 2,
Nová zelená úsporám
Důležité Informace o výzvě
na opatření z podoblasti C. 1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A;
na opatření z podoblasti C. 2 jako samostatná výměna zdroje tepla;
podporována je výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění (lokální zdroje
tepla);
podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou
teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

Výše dotace
Oblast
podpory
C. 1. 1
C. 2. 1
C. 1. 2
C. 2. 2
C. 1. 3
C. 2. 3
C. 1. 4
C. 2. 4
C. 5

Typ systému

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční
dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním
výměníkem
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním
výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
Odborný posudek

Výše
podpory [Kč]
50 000
40 000
100 000
80 000
50 000
40 000
50 000
40 000
5 000

Potřebné dokumenty k žádosti
Odborný posudek, který se skládá z následujícího:
Projektová dokumentace (technická zpráva, zjednodušený půdorys se znázorněním
umístění zdroje tepla a napojení na otopnou soustavu, schéma zapojení zdroje tepla);
Energetické hodnocení stávajícího a navrženého stavu.

Cena služby
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Služba

Cena [Kč]

Výpočet tepelných ztrát

5.000,-

Projektová dokumentace dle požadavků programu NZÚ1)

6.000,-

Vyřízení dotace „na klíč“ (podání žádosti, administrace a doložení realizace)

4.000,-

Cena celkem

15.000,-

Poznámky:
1)

Cena za projekt je při předání/zapůjčení platných půdorysů a řezů objektu. Pokud není
k dispozici, tak bude nutné zaměření objektu v ceně cca 1.900,- Kč.

Postup spolupráce – aneb 6 kroků k získání dotace
1. Vstupní konzultace zdarma – energetické poradenství EKIS
- provádíme pod záštitou Ministerstva průmyslu a ochodu - https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
2. Úvodní studie – zdarma
- zhodnocení předběžných možností čerpání podpory na jednotlivá opatření.
3. Projektová dokumentace a energetické hodnocení
- vyhotovení dokumentace dle požadavků programu Nová zelená úsporám.
4. Kompletace a podání žádosti
- el. registrace žádosti a doručení všech podkladů na Fond ke schválení žádosti (cca 3 týdny).
5. Realizace opatření klientem
- na realizaci budete mít 12 měsíců od schválení žádosti.
6. Doložení podkladů na Fond, čerpání dotace
- zpracování všech podkladů dokládající realizaci a doložení na Fond. Dotace pak cca do 4 týdnů.

Na naše služby je záruka - ručíme za to, že vše bude zpracováno dle programu
Nová zelená úsporám.
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