I v letošním roce je možné požádat o finanční prostředky z programu Nová zelená úsporám
v rámci Národního plánu obnovy na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než
3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na
biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

RODINNÉ DOMY
Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel
(např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či
plynový kondenzační kotel.

Kdo může žádat


Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů

Na co lze dále žádat
Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako
hlavní zdroj tepla pro vytápění
 Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy



Do kdy lze žádat
 Žádost o tuto podporu musí být podána do 01. 09. 2022

Kolik získáte
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se
samočinnou dodávkou paliva

80 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním
zásobníkem pelet

100 000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla
sáláním popř. teplovzdušné

30 000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním
výměníkem

45 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody

80 000 Kč
100 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody
připojené k FV systému

140 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Plynový kondenzační kotel
Napojení na soustavu zásobování teplem

60 000 Kč
35 000 Kč
40 000 Kč

BYTOVÉ DOMY
Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva,
využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový
kondenzační kotel. Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až miliony korun.

Kdo může žádat




Vlastníci stávajících bytových domů
Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
Pověření vlastníci bytových jednotek

Na co lze dále žádat
Lze podpořit i výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo a výměnu plynového
vytápění za plynové tepelné čerpadlo nebo jednotku kombinované výroby elektřiny
a tepla využívající jako palivo zemní plyn
 Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy


Do kdy lze žádat
 Žádost o tuto podporu musí být podána do 01. 09. 2022

Kolik získáte
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na
biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou
paliva a teplovodním výměníkem
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění (včetně hybridních tepelných
čerpadel kombinujících plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem)
Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch
Plynový kondenzační kotel
Napojení na soustavu zásobování teplem
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

25 000 Kč/b.j.
35 000 Kč/b.j.
30 000 Kč/b.j.
18 000 Kč/b.j.
12 000 Kč/b.j.
10 000 Kč/b.j.
30 000 Kč/b.j.

Naše agentura nabízí klientům pomoc při přípravě a realizaci žádosti o finanční podporu. V
případě zájmu se obraťte na uvedené kontakty, kde rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Adresy a kontakty, kde lze získat bližší informace:
- Mgr. Jindřich Štěpánek, e-mail: stepanek@rras.cz, tel.: +420 380 425 715
Sídlo: Stachy 422, 384 73 Stachy
- Martin Kuda, e-mail: kuda@rras.com, tel.: +420 378 774 747
Sídlo: Nuželická 60, 342 01 Sušice

