Dotazníkový průzkum zájmu o Kotlíkové
dotace 2021+ v hl. m. Praze pro rok 2022
Vážení občané,
hlavní město Praha se formou níže uvedeného dotazníkového formuláře na Vás obrací pro zjištění Vašeho předběžného zájmu
o poskytnutí kotlíkové dotace v roce 2022.
Jedná se pouze o předběžný nezávazný průzkum zájemců o dotaci, neboť čím více bude zájemců, tím více finančních
prostředků bude hl. m. Praze přiděleno. Současně bychom Vás rádi upozornili, že tento dotazník není možné považovat za
závaznou žádost o kotlíkovou dotaci.
Kotlíkové dotace 2021+ jsou určeny:
•
•
•

sociálně slabším občanům dle bodu 3. Pro domácnost žadatele (s výjimkou důchodců, dětí a studentů do 26 let) platí, že
průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti uvedený v „Přiznání k dani z příjmu fyzické osoby za rok 2020“ nebyl vyšší
než 170 900 Kč. Bližší informace naleznete na adrese: portalzp.praha.eu/kotliky;
pouze pro výměnu kotlů na pevná paliva I. a II. emisní třídy nebo kotlů prokazatelně vyrobených před 1. 3. 2000.
Na kotle vyměněné před 1. 1. 2021 se dotace nevztahují.

Jméno:

Příjmení:

Kontaktní e-mail:

1.

Rok narození:

Číslo mobilního telefonu:

Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem:
(označte příslušnou variantu)

rodinného domu

bytové jednotky v bytovém domě

trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci

2.

jiného objektu k bydlení

Zájemce je:

dospělý (18+) výdělečně činný

důchodce

invalidní důchodce 3. stupně

dítě/student denního studia do 26 let

ostatní (osoba pobírající dávky v hmotné nouzi, dávky v nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory)

Uveďte počet dalších osob žijících ve společné domácnosti, ve které proběhla, nebo proběhne výměna
zdroje (do tohoto počtu musí být zahrnuti všichni další členové domácnosti žadatele, kteří budou mít v den
podání žádosti trvalý pobyt nebo i jen budou bydlet v místě realizace výměny kotle):

3.

0

dospělý (18+) výdělečně činný

0

důchodce

0

invalidní důchodce 3. stupně

0

dítě/student denního studia do 26 let

0

ostatní (osoba pobírající dávky v hmotné nouzi, dávky v nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory)

4.

Adresa místa výměny starého kotle:

Ulice:

Číslo popisné/orientační:

Městská část:

PSČ:

5.

Zdroj, o který mám v rámci výměny zájem:
Zvolte jednu z následujících odpovědí

kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

tepelné čerpadlo

plynový kondenzační kotel

Souhlas žadatele:
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů – jména, příjmení a místa mého trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“)
poskytovatelem ke všem úkonům souvisejícím s Programem „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ a s případným uvedením mých osobních údajů v případě podání žádosti o dotaci na
projednání Radou hl. m. Prahy i na internetových stránkách hl. m. Prahy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejími projednání
a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu hl. m. Prahy a dále pak po dobu, po kterou je hl. m. Praha povinna podle zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004
Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumenty obsahující osobní
údaje žadatele o dotaci zpracovávat/archivovat.

