Další kolo dotací na kotle začne v
Královehradeckém kraji 11. září
Zdroj: 1.7.2019 ČTK, firma ROJEK

Rozdělovat se bude ve třetím kole dotací v Královehradeckém kraji celkem 207
milionů korun a žádosti mohou lidé podávat výhradně elektronickou cestou.
Dosud Královehradecký kraj ve dvou dotačních vlnách rozdělil mezi asi 5000 žadatelů
přibližně 400 milionů korun.
Další kolo dotací na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva začne v
Královéhradeckém kraji 11. září. ČTK to 1.7. řekli představitelé hejtmanství.
Chystané dotace budou rozděleny na dvě etapy. V prvním kole třetí dotační vlny bude
rozděleno 150 miliónů korun a zbytek do 207 miliónů korun bude rozdělen a vyhlášen
na jaře 2020. Podle vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje a dotací Ivany
Kudrnáčové jde o poslední velkou dotační vlnu na výměnu kotlů.
Z nyní rozdělovaných 150 milionů korun by mělo být vyměněno 1000 až 1200
nevyhovujících kotlů (například uhelných kotlů s ručním přikládáním) tříd jedna a dvě.
Dotaci lze použít na kotel na biomasu a to jak na ruční přikládání(U kotlů s ručním
přikládání je povinná instalace akumulace o objemu akumulační vody 55 l na 1 kW
instalovaného výkonu), tak na automatické přikládání, tepelná čerpadla a na plynové
kondenzační kotle. Maximální výše podpory je až 127.500 korun, podpora může činit až
80 procent ceny kotle.
"Podporu není možné získat na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním
i kdyby byl na uhlí, stávajícího plynového kotle nebo lokálních topidel," upozornil
krajský radní pro regionální rozvoj a dotace Pavel Hečko.
Žádosti bude kraj přijímat jen elektronicky prostřednictvím krajského portálu DOTIS, lidé
na úřadě fronty stát nebudou.
Zápis do pořadníku žadatelů by měl být spuštěn 11. září v 10:00.
Kapacita pořadníku bude nastavena na 1500 míst. Uchazeči, kteří získají pořadové
číslo, budou muset následně do 30. září elektronicky kraji poslat žádost.
Bližší informace o dotaci lze získat na stránkách kraje:
http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové dotace“
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189
a na úřední desce kraje:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/uredni-deska/nova.php

Bližší informace ke Kotlíkovým dotacím můžete získat přímo i u nás na
www.rojek.cz, či na stránkách jednotlivých krajů.
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“.

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 třídou, nebo vyšší dle zákona o ochraně
ovzduší č. 201/ 2012 Sb..
Sankce za nesplnění této zákonem stanovené lhůty na výměnu
neekologického zdroje vytápění je dle zákona č. 201/ 2012 Sb. stanovena na
50 000,- Kč
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