Středočeský kraj nadále přijímá žádosti do
3. výzvy kotlíkových dotací
(Aktualita ze dne 28.11.2019 zdroj www.kr-stredocesky.cz)

Středočeský kraj opět vyzývá obyvatele kraje, aby podávali své žádosti do 3. výzvy
kotlíkových dotací.
Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019–
2023" byl vyhlášen letos na začátku měsíce května.
Dosavadní velký zájem žadatelů o kotlíkové dotace podnítil Středočeský kraj k jednání
s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení částky určené pro tento
dotační titul o 204,6 milionu korun.
Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude dále navýšena
o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy a také o zbylé finanční prostředky získané
přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního
podprogramu Nová zelená úsporám.
Středočeský kraj tak předpokládá, že bude mít k dispozici na třetí výzvu celkem 779,6 milionů korun,
z nichž 575 milionů korun je v rámci původní alokace a 204,6 milionu korun je dodatečné navýšení
této výzvy.
Další příznivou zprávou pro potenciální žadatele je též informace, že Ministerstvo životního prostředí
přislíbilo Středočeskému kraji zajistit dostatek finančních prostředků na pokrytí zájmu všech
způsobilých žadatelů.
Žádosti o kotlíkovou dotaci je možné podávat až do 30. 6. 2022 do 16:00, nebo do vyčerpání
peněžních prostředků určených na tento dotační program.
S ohledem na rostoucí zájem o kotlíkovou dotaci také žadatelům doporučujeme požádat o
dotaci již nyní, vzhledem k možnosti realizovat výměnu tepelného zdroje mimo topnou sezonu.
V současné době je nejvhodnější čas na podání žádosti a zajištění si pořadí, které je kryto
finanční alokací.
Žádosti musí být podávány elektronickou formou. Tuto elektronickou žádost vyplní žadatelé v
prostředí webového prohlížeče na portálu Středočeského kraje. Pro otevření žádosti je zapotřebí použít
odkaz na webové stránce: https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost. Po odeslání žádosti obdrží žadatelé
potvrzení o přijetí žádosti, na kterém je jedinečný číselný kód, pořadí žádosti, datum a čas podání
včetně základních údajů o žadateli. Žádost podanou elektronickou formou si o den později žadatelé
vytisknou a s potřebnými doklady ji musí do 20 pracovních dnů doručit na Krajský úřad
Středočeského kraje. Mohou k tomu využít služeb pošty, kurýrů nebo ji doručit osobně.
Přehled o postupu vyřizování podané žádosti pak žadatelé mohou sledovat on-line prostřednictvím
webových stránek krajského úřadu. Pod odkazem: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizenidotacnich-projektu/kotlikove-dotace naleznou přehlednou tabulku podaných žádostí, která monitoruje
celý průběh zpracování konkrétní žádosti. Žadatelé se nemusí obávat jakéhokoli zneužití osobních dat,
neboť v tabulce nejsou a nebudou obsaženy žádné citlivé údaje žadatelů. Tabulka je aktualizována
vždy k patnáctému dni každého měsíce.

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 mohli žadatelé o dotaci připravit ve formuláři již od 15. 5. 2019. Samotné odeslání žádosti
do databáze bylo možné od 3. 6. 2019.
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 zatím v této podobě
do roku 2020, již dnes.
Výměna starého neekologického 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..
Zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/uvodni-stranka//asset_publisher/mEmP7raDvu31/content/stredocesky-kraj-nadale-prijima-zadosti-do-3-vyzvy-kotlikovychdotaci?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-prostredi%2Fuvodnistranka%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mEmP7raDvu31%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%2
6p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

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

