
Podpora formou poukážky od SIEA

Klima COOL a dotácie

Naša firma Klima COOL má potrebné oprávnenia pre zaradenie do Zoznamu zhotoviteľov, a preto

budeme žiadať o zaradenie do tohto zoznamu ihneď, ako to bude možné.

Požiadavky

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade,

V rodinných domoch:

ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného 

zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

Oprávnené výdavky
Na inštaláciu tepelných čerpadiel:

 - tepelné čerpadlo;

 - akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;

 - zemné vrty;

 - komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná 

nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);

 - montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;

 - montážne práce;

 - skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Výška podpory
Výška podpory = hodnota poukážky.

Hodnota poukážky, je určená v závislosti od výšky inštalovaného výkonu

zariadenia v kW a sadzby za inštalovaný kW výkonu zariadenia.

Výška preplateného príspevku vychádza z hodnoty poukážky, pričom platí,

že SIEA preplatí najviac 50% celkových oprávnených výdavkov.

Výška podpory nemusí dosiahnuť 50%, ale nikdy nesmie byť viac ako

50% celkových oprávnených výdavkov.

Sadzby a maximálne výšky podpory
Tepelné čerpadlo pre rodinný dom

Hodnota poukážky tepelného čerpadla pre rodinný dom je 370 €/kW výkonu tepelného 

čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla

Podporené je teda maximálne 10 kW inštalovaného výkonu

Rodinné domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu tepelných 

čerpadiel vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom 

Zelená domácnostiam.

Momentálne je národný projekt Zelená domácnostiam len v prípravnej fáze, takže domácnosti zatiaľ ešte 

nemôžu žiadať o podporu. 

Podmienkou spustenia národného projektu je okrem iného vytvorenie zoznamu zariadení, ktoré budú mať 

požadované technické parametre, a taktiež zoznamu zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné 

podmienky pri inštalácii podporených zariadení, ako aj pri preplácaní poukážok.


