Kotlíkové dotace na kotle ROJEK
Příprava další vlny kotlíkových dotací v kraji Středočeském.
(Zdroj www.kr-stredocesky.cz)

Kotlíkové dotace - 3. výzva Středočeský kraj.
(klikněte zde https://vyzva3.kr-stredocesky.cz)
Formulář pro vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci – 3. výzva, v rámci dotačního programu
„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023“.
https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost
Žádost si mohou žadatelé o dotaci připravit ve formuláři již od 15. 5. 2019. Samotné odeslání žádosti
do databáze bude možné od 3. 6. 2019 (od 10:00 h).
Po vyplnění elektronické žádosti a jejím odeslání do systému je nutné do 20 pracovních dnů doručit
potřebné dokumenty (samotná podepsaná žádost + relevantní přílohy) taktéž v listinné podobě na
adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21.
Kompletní podmínky tohoto dotačního programu jsou dostupné kliknutím výše.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na pracovníky krajského úřadu buď prostřednictvím
bezplatného telefonního čísla 800 440 430 nebo na e-mail: kotliky@kr-s.cz.
https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost
https://vyzva3.kr-stredocesky.cz

Bližší informace ke „Kotlíkovým dotacím“ a možným doporučeným
technologiím za firmu ROJEK pro výměnu zdroje vytápění můžete získat přímo
u nás na www.rojek.cz, nebo při osobní návštěvě na naší vzorkovně v sídle
firmy v Častolovicích .
1. Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, připraví podklady k
vyřízení dotace a kotel namontují, zapojí a uvedou do provozu.
2. Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, kotel namontují, zapojí a
uvedou do provozu a doporučíme jinou firmu, která připraví podklady k vyřízení dotace a
dotací za Vás podá.
3. Doporučíme Vám firmy, které vše zařídí „na klíč“.
4. Doporučíme Vám firmy, které s podáním žádosti o přidělení dotace pomůžou a podání zařídí
„na klíč“. (Mobil: +420 774 418 639;Mail: info@dekama.cz; Web: www.dekama.cz)

Neváhejte a vyměňte Váš starý neekologický kotel na tuhá paliva za
pomoci štědrých kotlíkových dotací, které budou probíhat do roku 2020, již
dnes.
Výměna starého kotle Vás stejně čeká do 1. 9. roku 2022, kdy musí být
všechny kotle s minimálně 3 emisní třídou, nebo vyšší dle zákona o ochraně
ovzduší č. 201/ 2012 Sb..
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

