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Dotační program:
Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám

Vážení obchodní přátelé,
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pro období 2017/2018
připravily dotační program, kde je možno získat až 127 500 Kč na výměnu původního
kotle na tuhá paliva za nový ekologický tepelný zdroj. Alokace (maximální celková dotace
z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3 421 980 000 Kč.
Cílem programu (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění
domácností využívajících tuhá paliva. Finanční prostředky se přidělují fyzickým osobám,
které je mohou použít na nový zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou
otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování projektové dokumentace.
Společnost DAIKIN Airconditioning Central Europe Vám a vašim zákazníkům nyní nabízí
ve spolupráci s renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o. kompletní vyřízení dotace
od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za
předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN.
Zástupce společnosti DEKAMA TRADE, s.r.o. osobně navštíví Vaše žadatele a dohodne
všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu.
Za předpokladu instalace tepelného čerpadla společnosti Daikin platí pro koncového
uživatele následující speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

•

poplatek za vypracování a podání žádosti společností Dekama Trade na příslušné
úřady – 5.000 Kč bez DPH (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)

•

potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11
(v případě, že koncový uživatel nemá) – 1.390 Kč bez DPH (splatné ihned po provedeni
revize)
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Společnost Daikin nabízí prostřednictvím společnosti Dekama Trade další doplňkové služby
v případě zájmu koncového uživatele:

•
•

Administraci – Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)

•
•
•

Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva

Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek
konkrétního dotačního programu a daného kraje

Vypracování PENB
Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty)

Pro bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat na emailu: info@daikin.cz
Dotace DAIKIN

•

možnost pro koncové zákazníky využít slevu 15.000,- Kč na instalaci tepelného čerpadla
DAIKIN v dotačním programu (kotlíková dotace + Nová zelená úsporám)

•

všechna tepelná čerpadla a kondenzační kotle DAIKIN jsou registrována v dotačních
titulech SFŽP pro ČR

•

více naleznete na http://www.daikin.cz/dotace/
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