Pardubický kraj nadále přijímá žádosti do
5. výzvy kotlíkových dotací
(Aktualita ze dne 28.11.2019 zdroj www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace)

AKTUÁLNĚ !!!
5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace !!! VYHLÁŠENA !!! a
příjem žádostí stále probíhá !!!

Neváhejte a využijte poslední příležitost zúčastnit se stále probíhající 5.
Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace v Pardubickém
kraji.
Podané žádosti v následujícím období projdou formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti.
V případě potřeby či nejasností budou žadatelé vyzváni k doplnění.
Podpis prvních smluv je plánován na první čtvrtletí příštího roku.
Název projektu: "Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III" Číslo projektu:
"CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924"
Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na
výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě. Příjem
žádostí o poskytnutí dotace byl spuštěn 8. 10. 2019 v 6:30. 5. Výzva k podávání žádostí o
poskytnutí kotlíkové dotace dokumenty ke stažení na www.pardubickykraj.cz/kotlikovedotace
V nové výzvě již NEBUDOU podporovány kotle spalující uhlí (čistě uhlí, kombinace uhlí/
biomasa).
Nebude podporována výměna stávajících kotlů Atmos C 18S, C 20S a C 30S vyrobených od
března 2000. Tyto kotle mají na výrobním štítku chybně uvedenu emisní třídou 1, ve
skutečnosti splňují emisní třídu 3 !!!
Všechny podstatné informace najdete na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Další potřebné a 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..

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

