
Změnový list 

Doplnění předmětu žádosti o 

podporu (D - otopná soustava, D1 - 

akumulační nádrž) - spolu s označním 

doplnění uveďte finanční hodnotu 

pořízeného zařízení (např. D - 20.000,- 

Kč)

Místo a datum Jméno a podpis žadatele

Registrační číslo Žádosti o 

poskytnutí dotace podané do 2. 

výzvy dotačního programu 

"Kotlíkové dotace …"

Změna týkající se žadatele a 

nemovitosti (např. změna příjmení, 

trvalého pobytu, bydliště, bankovního 

účtu, kontaktů - telefonní číslo, e-

mailová adresa, změna ve vlastnictví 

budovy)

Zjednodušená žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu "Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji – 3. výzva" - uzavřeného dotačního titulu (B)

150.000,- Kč31.10.2020

 Účel dotace:

Účelem dotace je snížit emise z lokálního vytápění domácnosti prostřednictvím náhrady stávajícího 

nevyhovujícího zdroje tepla (kotle na pevná paliva s ručním přikládáním) v rodinném domě za nový 

nízkoemisní zdroj (5. třída/ekodesign) v souladu s mou Žádostí o poskytnutí dotace podanou v rámci 

Dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva", vyhlášeného dne 

27.6.2017 a financovaného z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2, Specifického cíle 

2.1.

Nevyhovující zdroj tepla se významnou měrou podílí na emisích znečišťujících látek a na překračování 

imisních limitů. Výměna zdroje tepla nebyla podpořena v rámci 2. výzvy z dotačního programu 

"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva", vyhlášeného dne 27.6.2017, z důvodu 

vyčerpání alokace.

Doba, v níž má být dosaženo 

účelu:

Změna požadovaného typu zdroje 

vytápění (na typ: A3 - kotel na 

biomasu s ručním přikládáním, A3 - 

automatický kotel pouze na biomasu, B 

- tepelné čerpadlo a C - plynový 

kondenzační kotel)

Formulář "Změnový list" vyplňte i v případě, že žádná změna oproti Vámi podané žádosti nenastala.                          Do 

jednotlivých políček prosím uveďte "BEZE ZMĚNY".

V případě, že dojde ke změně jakékoliv skutečnosti, tak je nutné doložit také nové relevantní přílohy (např. potvrzení o 

vedení nového bankovního účtu, fotodokumentace apod.).

 Žadatel (jméno a příjmení):

 Bydliště:

 Datum narození:

Maximální výše 

dotace:

 Odůvodnění žádosti:

Podáním Zjednodušené žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. 

výzva" - uzavřeného dotačního titulu (B) odstupuji od žádosti podané v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji - 2. výzva". 


