Kraj pořádá
semináře ke „Kotlíkovým dotacím“
Aktualizace: 11. 6. 2018

Královéhradecký kraj plánuje v září 2018 spustit novou výzvu na předkládání žádostí o
„Kotlíkovou dotaci“.
Podmínky dotačního programu budou oficiálně zveřejněny ve druhé polovině června
2018, příjem žádostí o dotaci bude zahájen ve druhé polovině září 2018.
Dle informací z již proběhlých seminářů: Podání prvotní je elektronické v systému kraje
„DOTIS“ Registrovat se tam je možné již dnes.
19.9. v 10:00 hodin „Zahájení přidělování pořadového čísla“
21.9. od 8:00 hodin „Zahájen příjem žádostí elektronicky“ Následně je nutno dodat
vytištěnou a podepsanou žádost o dotaci se všemi podklady fyzicky do 5 pracovních dní.
2.10. do 12:00 hodin „Ukončen příjem žádostí“ (předpoklad dle zkušeností ale je v řádu
sekund) Kraj předpokládá příjem žádostí do pořadového čísla 950, po tomto čísle se
registrace žádostí automaticky ukončí.
„Kotlíkovou dotaci“ je možné žádat na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s
ručním přikládáním nesplňujícího 3. - 5. emisní třídu za nový zdroj vytápění
(automatický kotel kombinovaný na uhlí a biomasu, kotel spalující výhradně biomasu s
ručním i automatickým přikládáním paliva, plynový kondenzační kotel či tepelné
čerpadlo).
Pro případné žadatele nyní kraj pořádá ve vybraných obcích semináře, kde se zájemci
seznamují s hlavními podmínkami dotačního programu i způsobem podání žádosti.

Termíny seminářů (aktuální):
13. 6. Broumov, Městský úřad, zasedací místnost, tř. Masarykova 239, od 17:00 hod.
18. 6. Jičín, Městský úřad, Žižkovo náměstí 18, od 17:00 hod.
20. 6. Trutnov, Městský úřad, Slovanské náměstí 165, od 17:00 hod.
25. 6. Rychnov nad Kněžnou, Kino - Spol. centrum, Panská 1492, od 17:00 hod.
27. 6. Kostelec nad Orlicí, Kulturní dům Rabštejn, Palackého náměstí 36, od 17:00 hod.
28. 6. Jaroměř, Městské kult. stř. (divadlo), nám. Dukelských hrdinů 240, od 17:00 hod.
(Prázdniny pro krajské úředníky – dva měsíce nepracují …)
4. 9. Nový Bydžov, Jiráskovo divadlo, Aloise Jiráska 562, od 16:00 hod.
5. 9. Nová Paka, Městský úřad, Dukelské náměstí 39, od 17:00 hod.
5. 9. Hradec Králové, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, od 17:00 hod.
10. 9. Vrchlabí, KD Střelnice, Vančurova 378, od 17:00 hod.
12. 9. Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům, od 17:00 hod.
Prodej: ROJEK prodej, spol.s.r.o., Masaryková 16, 517 50 Častolovice,
tel.: 494 339 134 nebo 494 339 144; e- mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.rojek.cz

