
 

PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY 

1. výzva odstartovala 1. února 2012. Hned první den podalo žádost o dotaci na nový kotel 
562 zájemců, z nichž bylo podpořeno 333 žádostí. Tato výzva byla pokryta částkou 20 
milionů korun (10 MSK + 10 MŽP), přičemž dotace na jeden kotel činila 60 tisíc korun. 
Administrace výzvy byla ukončena, všech 281 žadatelů, kteří termínu předložili požadované 
podklady, má dotaci vyplacenu. V loňském roce byly zahájeny kontroly u příjemců dotace. 
Celkem bylo vyplaceno necelých 8.5 milionu korun Kč. 

2. výzva byla vyhlášena 16. června a ukončena 31. října 2012. Krajský úřad přijal zhruba 950 
žádostí o dotaci, z nichž přes 80 bylo vyřazeno kvůli nesplněným podmínkám. Druhou výzvu 
podpořil kraj spolu s MŽP finanční částkou 40 milionů korun, přičemž dotace na jeden kotel 
činila 40 tisíc korun. Administrace již byla ukončena, a v rámci 2. výzvy Moravskoslezský kraj 
spolu se Státním fondem životního prostředí proplatil cca 570 kotlů za cca 23 mil Kč. 

3. výzva byla vyhlášena 1. listopadu 2012 a ukončena 29. dubna 2013. Alokovaná částka, 
která pro tuto výzvu činila 40 milionů korun (20 MSK + 20 MŽP), byla vyčerpána už dva 
měsíce před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 28. 6. 2013. O dotaci na 
výměnu kotlů ve výši 40 tisíc korun podalo žádost cca 1000 domácností. Moravskoslezský 
kraj spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci této výzvy doposud vyplatil přes 
730 kotlů, což představuje přibližně částku necelých 30 mil Kč. 

4. výzva resp. 1. společná výzva (vyhlášení nového národního programu na obměnu 
starých kotlů) byla vyhlášena 1. července 2013 a ukončena 23. října 2013. 

Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, byla vyčerpána již měsíc před 
termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 29. 11. 2013. V současné době probíhá 
administrace žádostí spolu s realizací projektu. O dotaci na výměnu kotlů podalo žádosti 
zhruba 1209 domácností. Moravskoslezský kraj spolu se Státním fondem životního prostředí 
v rámci této výzvy do současné doby poskytl dotace ve výši necelých 15 mil. Kč, což 
představuje přibližně 300 podpořených kotlů.  

5. výzva resp. 4. společná výzva byla vyhlášena 2. ledna 2014 a ukončena 24. února 2014. 

Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, byla vyčerpána již po 7 
týdnech od vyhlášení, tj. 4 měsíce před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 30. 
6. 2014. V současné době probíhá administrace žádostí. O dotaci na výměnu kotlů podalo 
žádosti 1138 zájemců. V současné době je připraveno proplacení prvních dotací.  

6. výzva resp. 8. společná výzva odstartuje 1. srpna 2014. 
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