JAK POŽÁDAT O DOTACI

na výměnu starého kotle za nový automatický kotel

KROK ZA KROKEM
Vydání: leden 2016

BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com

Tento dokument obsahuje stručný popis činností, které je nutno provést pro získání dotace na pořízení nové kotelny s automatickým
kotlem na uhlí a biomasu. Stanovený postup vyplývá ze všeobecných podmínek zveřejněných ve výzvě SFŽP pro jednotlivé kraje.
Podmínky mohou být kraji dále poupraveny nebo nebo doplněny o další body.

1) DEFINICE DOTAČNÍHO PROGRAMU PO 2. 1. OPŽP – NOVÉ KOTLÍKOVÉ DOTACE
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 15. 7. 2015 výzvu pro kraje na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové
podporované nízkoemisní zdroje. Do 30. 9. 2015 všechny kraje zažádaly o dotaci, kterou budou následně dělit mezi občany. V první
výzvě se mezi občany rozdělí 3 miliardy Kč. SFŽP v dalších čtyřech letech poskytne ještě dalších 6 miliard Kč. Cílem MŽP je výměna
80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR za nové nízkoemisní zdroje, včetně
automatických kotlů na uhlí a dřevní pelety. Podle informací z krajů budou v prosinci vyhlášeny první výzvy pro občany, které
budou minimálně 1 měsíc zveřejněny. Pak začne příjem žádostí o dotaci na jednotlivých krajích.

2) K DO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE?
Oprávněným žadatel je fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním
počtu 3 bytových jednotek. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Žadateli mohou být i společní
majitelé takového objektu, například manželé, v takovém případě žádost podává jeden z nich a druhý z manželů musí dát písemný
souhlas s podáním žádosti a nákupem nové kotle. O dotaci lze žádat některým z níže uvedených způsobů. Každý kraj si zvolí způsob
podání ve své výzvě.
> Osobně na podatelně daného krajského úřadu.
> Písemně prostřednictvím České pošty.
> V některých krajích prostřednictvím elektronického systému daného kraje, poté v papírové verzi (žádost bude vytištěna z daného
systému) doručit na podatelnu kraje.

3) C O VŠE BUDU POTŘEBOVAT K VYŘÍZENÍ DOTACE, CO BUDU MUSET DOLOŽIT ZA DOKUMENTY
A BUDU POTŘEBOVAT NĚJAKOU PROJEKČNÍ FIRMU?
Každý kraj bude mít svoji vlastní vzorovou žádost o dotaci. Tyto žádosti budou zveřejňovány postupně podle jednotlivých výzev
jednotlivých krajů na internetových stránkách krajských úřadů. Mezi základní dokumenty požadované k podání žádosti o dotaci
budou patřit:
> Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací,
prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu či palivech.
> Fotodokumentace části objektu, kde budou prováděny mikroenergetické opatření (před provedením těchto opatření).
> Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
> Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný
dům nachází.
> Průkaz PENB – průkaz energetické náročnosti budovy – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy.
Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splněni požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná.

4) PRŮKAZ PENB NEMÁM ZPRACOVANÝ A DŮM JSEM NEZATEPLOVAL ANI NEMÁM PODANOU
ŽÁDOST NA ZATEPLENÍ DOMU, POPŘÍPADĚ PRŮKAZ PENB MÁM ZPRACOVANÝ, ALE NESPLŇUJI
KLASIFIKAČNÍ TŘÍDU „C“, MOHU V TOMTO PŘÍPADĚ PODAT ŽÁDOST O DOTACI?
Ano, ale bude potřeba provést některé z doporučených „mikroenergetických opatření“, které je definované ve výzvě č. 16. Jejich
seznam je uveden dále. Posouzení vhodnosti mikroenergetického opatření musí provést energetický specialista, přičemž toto
posouzení vhodnosti výběru nemusí být nutně založeno na exaktních výpočtech (vhodnost opatření bude zpravidla zřejmá).
Návrh tohoto opatření, včetně svého jména, příjmení titulu, data podpisu a samotného podpisu napíše energetický specialista do
formuláře žádosti o dotaci. Maximální výše uznatelných nákladů na mikroenergetické opatření je 20 000 Kč.
Seznam energetických specialistů je zveřejněn na:
http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx

MŽP definují tyto proveditelné mikroenergetické opatření:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Zateplení střechy nebo půdních prostor
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
Dílčí výměna oken
Výměna vstupních a balkonových dveří
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

5) JAKÁ JE VÝŠE DOTACE A CO VŠE PATŘÍ DO UZNATELNÝCH NÁKLADŮ? OD KDY LZE REALIZOVAT
UZNATELNÉ NÁKLADY?
Podpořené zdroje a výše dotace:
> Kotel výhradně na uhlí 70 %
> Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
> Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
> Bonus 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (je definován seznam těchto lokalit)
> Bonus obce, která z vlastních prostředků podpoří výměny zdrojů
> Bonus kraje, který z vlastních prostředků podpoří výměny zdrojů
Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude hrazena procentuální dotace: 150 tis. Kč
> tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč při max. 85 % - platí pro kotle na biomasu
> tj. maximální výše dotace 120 tis. Kč při max. 80 % - platí pro kotle na uhlí a biomasu
> částka může být navýšena při podpoře obce nebo kraje o další procenta
Většina krajů deklarovala, že bude uznávat zpětně náklady na instalace kotlů, které proběhly od 15. 7. 2015.

6) CO PATŘÍ MEZI UZNATELNÉ NÁKLADY?
>
>
>
>
>
>
>

Zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
Nová otopná soustava
Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
Finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
Služby energetického specialisty
Projektová dokumentace – zpracování průkazu PENB
Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP

7) K TERÉ AUTOMATICKÉ KOTLE JSOU PODPOŘENY A JAK SI OVĚŘÍM, ŽE KOTEL OPRAVDU SPLŇUJE
DANÉ PARAMETRY?
Všechny podporované zařízení budou uvedena v seznamu vedeném Státním fondem životního prostředí ČR. Každá podpořená
technologie musí projít procesem registrace, na základě které ji bude přidělen tzv. SVT kod. Seznam podpořených technologií
bude dostupný krajským úřadům. Podpořené kotle na uhlí a biomasu musí splňovat parametry Ekodesignu, který je přísnější než
5. třída. Část krajů požaduje uvedení SVT kodu již při podání žádosti o dotaci.
První český automatický kotel na uhlí a dřevní pelety v 5 třídě a ekodesignu je kotel BENEKOV C 27.
Má tyto základní parametry:
>
>
>
>
>
>

Jmenovitý výkon 25 kW
Účinnost až 95,5 %
Příkon 35 W při spalování uhlí
Řídící jednotka s modulací spalování a ekvitermní regulací
Řízení 2 topných okruhů v základní výbavě
Dodáván v edici PREMIUM nebo EXCLUSIVE

SEZNAM KOTLŮ BENEKOV, NA KTERÉ LZE ZÍSKAT KOTLÍKOVOU DOTACI

AUTOMATICKÉ KOTLE NA HNĚDÉ UHLÍ A DŘEVNÍ PELETY
MODEL

JEMNOVITÝ VÝKON

SVT KOD

BENEKOV C 27

25 kW

20001

CosmoTHERM U26

25 kW

20020

MODEL

JEMNOVITÝ VÝKON

SVT KOD

BENEKOV B14 P

14 kW

20144

BENEKOV C16 P

20 kW

6004

BENEKOV C26 P

25 kW

6005

BENEKOV C51 P

49 kW

6006

BENEKOV R16

20 kW

6007

BENEKOV R26

25 kW

6008

BENEKOV R51

49 kW

6009

BENEKOV S16

20 kW

6010

BENEKOV S26

25 kW

6011

BENEKOV S51

49 kW

6012

AUTOMATICKÉ KOTLE NA DŘEVNÍ PELETY

BENEKOV C27

BENEKOV B14 P

BENEKOV R16

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:
> Kde si mohu objednat kotel včetně vyřízení dotací a zajištění všech služeb?
V ČR spolupracujeme se sítí cca 1 000 proškolených montážních firem. Největší z nich, které zároveň zajišťují i kompletní
servis, jsou zveřejněny na našich webových stránkách v sekci Montážně-servisní centra. Většina z těchto firem dokáže zajistit
kompletní služby od A do Z, což je: vyřízení žádosti o dotaci a pomoc při vyřizování žádosti o proplacení dotací, instalace
kotle, uvedení do provozu, servis po dobu životnosti, revize kotlů, prodloužená záruka, ověření možnosti financování nákupu
úvěrem, slevy na paliva.
> Může mi kotel nainstalovat soused nebo jsou nějaké pravidla kdo může kotel instalovat?
Podle zákona 406/2014 je nutné, aby všechny kotle instalované v rámci jakýchkoliv dotací, certifikované pro spalování biomasy
(to se týká všech kotlů Benekov zařazených do kotlíkových dotací) instalovaly pouze firmy, které absolvovaly profesní zkoušku
Topenář – montér kotlů na biomasu. Seznam těchto osob je zveřejněn mimo jiné na stránkách www.aptt.cz
Pro uznání záruky na naše výrobky je dále nutné, aby kotel instalovala firma, která má platný certifikát montážní firmy a kotel
aby uvedla do provozu servisní firma, která má od nás vystavený platný certifikát servisní firmy.
> Jsou z příjemců dotací opět vyloučeny nemovitosti, které slouží k ubytování osob?
ANO. Bytové domy o 4 a více bytových jednotkách jsou vyloučeny.
> Lze s pomocí dotací vyměnit starý automatický kotel na uhlí 2. nebo 3. třídy za nový automatický kotel, který splňuje
parametry Ekodesignu a 5. třídy?
NE, toto nelze.
> Lze s pomocí dotací vyměnit starý kotel na dřevo (na výrobním štítku kotle je uvedeno palivo dřevo) 2. nebo 3. třídy
za nový automatický kotel, který splňuje parametry Ekodesignu a předepsané palivo uhlí?
NE. V tomto případě lze instalovat jen kotel na biomasu jak s automatickým přikládáním, nebo s ručním přikládáním, který
splňuje směrnici Evropského parlamentu o Ekodesignu.
> Jakmile podám žádost o dotaci, od kdy budou náklady na investici uznatelné?
Časovou způsobilost výdajů fyzických osob stanovuje kraj ve své projektové žádosti, nemůže však za způsobilé uznat výdaje
uskutečněné před datem vyhlášení 1. výzvy ve specifickém cíli 2.1. (tedy 15. 7. 2015). Datum, od kdy budou náklady uznatelné,
si určí jednotlivé kraje.
> Bude zveřejněný seznam podporovaných zařízení, z kterého si budu moci automatický kotel?
Seznam podpořených kotlů vytváří SFŽP a tento seznam je dostupný na webových stránkách www.opzp.cz
> Kde najdu seznam zpracovatelů PENB, nebo seznam energetických specialistů?
Seznam zpracovatelů PENB a energetických zpracovatelů je zveřejněný na internetových stránkách ministerstva průmyslu
a obchodu v sekci energetika a suroviny – seznam energetických specialistů – http://www.mpo-enex.cz/experti/
> Lze v kotlích Benekov kromě uhlí a dřevních pelet spalovat i kusové dřevo?
NE, kotle Benekov jsou konstruovány výhradně pro spalování paliv v automatickém režimu.
> Co musím udělat pro úspěšné vyplnění žádosti o dotaci.
Obraťte se na montážní firmu, která má platný certifikát Montážní firmy Benekov a zároveň má Profesní průkaz Topenářmontér kotlů na biomasu. Zvolit lze například firmu v sekci Montážně-servisní centra na stránkách www.benekov.com nebo
lze vybrat firmu na seznamu www.aptt.cz. Odborná firma Vám pomůže vybrat správný typ kotle a vytvoří cenovou nabídku
na dodávku kotle. V žádosti musí být vyplněn typ kotle (např. A2) a cena za dodávku a instalaci kotle včetně DPH. Bez uvedení
typu kotle a ceny nebude žádost akceptována. Dále v žádosti musí být vybrán typ mikroenergetického opatření, které se
bude provádět a to včetně předpokládané ceny. Toto opatření musí být navrženo energetickým specialistou, který do žádosti
(nebo na samostatné příloze) slovně popíše vhodnost navrhovaného opatření.

PRÉMIOVÁ PALIVA RIDEPAL
Díky dlouhodobé spolupráci se společností Ridera, která je dodavatelem prémiových paliv Ridepal, víme, že velmi důležitým
článkem celého procesu spalování je kvalitní palivo.
Pouze spalování uhlí, které opravdu splňuje deklarované parametry, zaručí ekonomický i ekologický provoz kotlů Benekov.
Kvalitní nízko sirnatá paliva jsou spalována s vysokou účinností, vzniká jen malé množství popela a vy máte jistotu, že topíte
opravdu ohleduplně k přírodě.
Ridera, jakožto přímý smluvní partner předních českých producentů, si na kvalitě zboží a služeb zakládá a nejvyšší možnou
úroveň nabízí nejen u svých prémiových balených paliv Ridepal, ale vyžaduje také od svých partnerských uhelných skladů,
které se nacházejí po celé republice. U těchto prověřených obchodníků s tuhými palivy dostanete opravdu takové zboží, které
jste si objednali a na které byl váš kotel testován.
Nejširší nabídku prémiových balených paliv Ridepal naleznete na www.ridepal.cz,
případně na telefonním čísle +420 777 969 686
Mezi hlavní výhody paliv Ridepal patří:
> Paliva nejvyšší jakosti za výhodnou cenu
> Kvalitní výběrový produkt
> Uhlí je tříděno, aby obsahovalo minimum nadsítného a podsítného (tedy minimum příliš velkých a příliš malých kusů),
>
>
>
>
>

což minimalizuje problémy s podavačem

Snadná manipulace s paletou
Čistá práce i skladování
Stabilní vlastnosti paliva díky speciálnímu balení
Získáte palivo, se kterým jsou kotle Benekov testovány a certifikovány
Při využívání paliv Ridepal získáte jistotu prodloužené záruky na kotle Benekov

SOUTĚŽ O PALIVO V HODNOTĚ 180 000 KČ
V roce 2016 se můžete zapojit do věrnostního programu „TOPME UHLÍM ekologicky a levně“, kde získáte slevy na palivo
Ridepal, každý měsíc můžete soutěžit o palivo v hodnotě 15 000 Kč

SLEVA NA PALIVO 6 000 KČ
Při zakoupení kotle BENEKOV a paliva v široké síti partnerů Ridera, zapojených do programu „TOPME UHLÍM, ekologicky
a levně“ můžete získat v roce 2016 a 2017 dotaci celkem 6 000 Kč pro nákup Bílinského hnědého uhlí pro váš kotel.
Více na www.topmeuhlim.cz

MOŽNOSTI VÝHODNÉHO FINANCOVÁNÍ VÝMĚNY KOTLE
OD WÜSTENROT STAVEBNÍ SPOŘITELNY, A.S.
Pokud nechcete sahat do svých úspor nebo nemáte dostatek financí na investici do nového vytápění Vašeho domu, nabízíme
Vám řešení – Půjčku ProBydlení od Wüstenrot. Půjčka ProBydlení je výrazně levnější variantou financování než klasické
spotřebitelské úvěry.
Pokud budete financovat výměnu kotle prostřednictvím výhodné Půjčky ProBydlení, výše měsíčních splátek Vás výrazně
nezatíží a své naspořené prostředky můžete využít jiným způsobem.
Co lze půjčkou financovat:
>
>
>
>

Vypracování projektu, vč. nákladů na posouzení energetické náročnosti budovy
Mikro energetická opatření – nákup i montáž izolačních materiálů, výměna oken a dveří
Pořízení a montáž kotle, vč. výměny otopné soustavy
Rekonstrukci komínu

Hlavní výhody:
>
>
>
>
>
>
>
>

Hotovost na Vašem účtu do 4 pracovních dnů od dodání podkladů (Potvrzení o výši příjmů)
Možnost zkrácení doby splatnosti formou mimořádného vkladu
Do 500 000 Kč bez jakéhokoliv zajištění
Volitelná doba splatnosti úvěru a výhodná úroková sazba
Zaplacené úroky z úvěru je možné odečíst od daňového
Poskytnutí, zpracování a vedení úvěrového účtu je ZDARMA
Státní dotaci v max. výši 127 500 Kč (tzv. „Kotlíková dotace“)
Státní příspěvek až 12 000 Kč na smlouvu o stavebním spoření na 6 let

PŘÍKLAD PŮJČKY
VÝŠE PŮJČKY

SPLATNOST

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA

100 000 Kč

6 let

1 661 Kč

150 000 Kč

6 let

2 490 Kč

Více informací o sazbách, splátkách a poukazu Wüstenrot získáte na www.wuestenrot.cz
Jak postupovat:
> Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 22 55 55 a sjednejte si půjčku v pohodlí z domova
> Nebo si domluvte schůzku s naším poradcem na Vámi zvoleném místě
> Seznam poradců naleznete na www.wuestenrot.cz/kontakty/poradci

* akce se týká úvěrů Půjčka ProBydlení čerpaných v období od 1. 12. 2015 do 31. 7. 2016 za účelem výměny kotle v rámci
programu „Kotlíkové dotace“

NÁŠ PŘÍBĚH…
…začíná v roce 1951, kdy byla v Horním Benešově zahájena výroba komponentů pro státní podnik Dakon. Část firmy
umístěná do Horního Benešova se dlouhodobě specializovala na kovovýrobu a již v osmdesátých letech investovala do
prvního svařovacího robota, kterého tehdejší státní podnik vlastnil.
Současný majitel firmy Leopold Benda pracoval ve státním podniku nejprve jako brigádník během studia střední průmyslové školy. V 80. letech se postupně vypracoval až na ředitele firmy. Po změně politického režimu se ji v roce 1991
rozhodl zprivatizovat, aby mohla pokračovat tehdy již 40letá tradice výroby topenářské techniky. Prvních 5 let po privatizaci jsme se zabývali pouze subdodávkami topenářských komponent pro jiné výrobce.
Vývoj vlastních finálních výrobků začal v roce 1995, kdy byl na trh uveden zplyňovací kotel na kusové dřevo. Od roku
1998 jsme začali investovat do vývoje automatických kotlů nejprve na uhlí a poté na základě rozvíjejících se požadavků
zákazníků i na jiné typy paliv. Ve firmě pak postupně začali pracovat i další rodinní příslušníci a do dnešního dne si tak
stále uchováváme charakter ryze české rodinné firmy.
Po 20 letech fungování soukromé firmy patří BENEKOV mezi významné zaměstnavatele v regionu. Vytváří zázemí mimo
jiné pro řadu špičkových techniků, kteří se podílejí na vývoji specializovaných technologií uplatňovaných dnes v již více
než 20 státech světa.
V sortimentu univerzálních automatických kotlů na biomasu patří Benekov mezi průkopníky evropského formátu.

HLAVNÍ MEZNÍKY V ROZVOJI FIRMY:
1951
Zahájení výroby ve státním podniku Dakon – výroba komponentů pro topenářskou techniku
1991
Privatizace firmy současným majitelem Leopoldem Bendou
1995
Zahájení výroby vlastních finální výrobků – zplyňovacích kotlů na kusové dřevo
1996
První ocenění na výstavě v ČR – medaile z veletrhu Pragotherm
1998
Zahájení spolupráce na vývoji automatických kotlů s Vysokou školou báňskou v Ostravě
2000
Certifikace prvního automatického kotle na uhlí značky BENEKOV
2001
Certifikace prvního automatického kotle na biomasu značky BENEKOV
2005
Benekov jako první česká firma začal využívat pro regulací kotlů lambda sondu
2005
Investice do rozšíření výrobního areálu o 35 000 m², investice do prvních CNC strojů
2006 	Získání prvního ocenění v zahraničí – Agromek Dánsko – novinka evropského formátu
2008
Investice 25 milionů CZK do nových CNC technologií
2009 	Benekov jako první česká firma začal využívat EC ventilátory pro regulaci automatických kotlů na tuhá paliva
2013 	Benekov jako vůbec první výrobce v ČR uvedl na trhu automatický kotel na uhlí 4. třídy
2014
Benekov přichází na trh s konceptem ENERGETICKY ÚSPORNÉ KOTELNY
2015
Benekov jako první výrobce v ČR uvedl na trhu automatický kotel na uhlí 5. třídy a Ekodesignu
2015
zařadil
svého
portfolia
automatický kotel na uhlí s účinností 95,5 %
BENEKOV
–Benekov
Úsporné
teplodopro
pohodlný
život
2015 	Již 21 tisíc zákazníků ve 30 zemích světa používá kotle BENEKOV

