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Vážená paní starostko/Vážený pane starosto, 

jak již víte, Ministerstvo životního prostředí spustilo v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 podporu výměny kotlů v domácnostech, tzv. „Kotlíkové dotace“. Prostřednictvím 
programů, které budou administrovat kraje, budou moci peníze z evropských fondů využít přímo 
občané, majitelé rodinných domů. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na 
tuhá paliva za moderní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, tepelné čerpadlo, plynový 
kondenzační kotel, případně v kombinaci se solárním systémem na vytápění či ohřev teplé vody. 

Zlínský kraj stejně jako ostatní kraje v současnosti intenzivně pracuje na přípravě vlastního 
„Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech“. Na podporu výměny kotlů bude ve Zlínském kraji 
v období 2016-2017 k dispozici cca 155 mil Kč. Zlínský kraj již o tyto prostředky požádal na MŽP, 
v současnosti probíhá hodnocení naší žádosti. 

Zatím předpokládáme, že bychom mohli program ve zlínském kraji vyhlásit do konce roku 2015 
s tím, že příjem žádostí o dotaci by byl zahájen v lednu 2016. Tento termín je však podmíněn 
včasným schválením naší žádosti. 

Protože se jedná o dotační prostředky s fondů EU, je samozřejmě jejich využití vázáno na splnění 
celé řady podmínek, z nichž zásadní je naplnění určitého počtu vyměněných kotlů. Zlínský kraj se 
ve své žádosti musel zavázat k zajištění výměny minimálně 1080 kotlů. Naplnění tohoto indikátoru 
je rozhodující nejen pro úspěšnou realizaci programu, ale i pro možnost získat další prostředky na 
„Kotlíkové dotace“ ve Zlínském kraji v následujících letech. 

Klíčovým faktorem k tomu je samozřejmě zajištění zájmu obyvatel našeho kraje o „Kotlíkové 
dotace“ a k tomu je zase velmi důležité zajištění informovanosti. Zlínský kraj chystá samozřejmě 
cílenou informační kampaň, sestávající z celé řady aktivit, které budou časovány především na 
období před zahájením příjmu žádostí, nicméně již s předstihem bychom Vám rádi předali základní 
informace o připravovaném programu a současně Vás požádali o pomoc v této oblasti. 

V příloze toho dopisu Vám proto zasíláme Základní informace o programu a Nejčastější dotazy, 
které jsme doposud obdrželi od zájemců o dotaci. Tyto dokumenty jsme připravili pro Vaši potřebu 
a můžete je dále využít pro zajištění informovanosti občanů Vaší obce dle Vašeho uvážení. 

Moc děkujeme za spolupráci, s pozdravem 

 
 
 
Ing. Martin Kobzáň  
vedoucí odboru dotačních programů 
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
Přílohy: 
1. Základní informace k programu Zlínského kraje 
2. Nejčastější dotazy a odpovědi v souvislosti s připravovaným programem Zlínského kraje 
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