Kotlíkové dotace jsou stále aktuální
Aktualita 31.7. 2020

„Kotlíkové dotace“ v polovině krajů ČR stále běží. Jejich režim je pozměněn, ale žádosti o
podporu na kotle na biomasu podávat stále lze.
S „Kotlíkovou dotací“ můžete počítat ještě zatím v krajích:
Je stále v běhu:

- Hlavní město Praha: přijímá do 30 října
- Pardubický kraj: přijímá do 30 října
- Plzeňský kraj: přijímá do 30 září
- Liberecký kraj: do 30 listopadu přijímá žádosti do zásobníku
- Jihomoravský kraj: do 30 září přijímá žádosti do zásobníku
- Ústecký kraj: přijímá do 30 října
- Středočeský kraj: přijímá do 30.6.2022
- Vysočina: přijímá do 13.listopadu
- Karlovarský kraj: přijímá do zásobníku, rozhodnuto v prosinci
Připravuje se:
- Královehradecký kraj spustí 2 září v 10 hodin skrze Dotační portál KHK 2 kolo ze 3
výzvy „Kotlíkových dotací“ pro cca 1 800 dalších žadatelů.
V současné době je v těchto krajích otevřen tzv. zásobník projektů. Do něj je možné žádost podat.
Ve chvíli, kdy kraj sesbírá dostatečné množství projektů na výměnu zdroje načerpá pro ně finanční
prostředky.
Podávání žádostí je ve všech krajích možné pouze elektronickou formou, s tím, že potřebné
přílohy a dokumenty je možné následně dodat poštou či osobně ve stanoveném termínu.
Kotlíkovou dotaci můžete využít na výměnu starého neekologického kotle 1. a 2. Třídy za nový
ekologický zdroj – např. teplovodní kotel na biomasu s ručním přikládáním, nebo kotel na
biomasu s automatickým přikládáním.
Rádi s vámi ověříme, zda splňujete podmínky dotace a najdeme pro vás ideální řešení úsporného a
ekologického vytápění domu.
Obraťte se na nás nebo prostřednictvím nás na naše spolupracující firmy, která Vám s dotací rádi
pomohou a vše případně vysvětlí a vyřídí za Vás ….

Vybíráte jiný zdroj a potřebujete poradit?
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.kotle-rojek.cz, 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 konce roku 2020, již dnes.
ROJEK Dřevoobráběcí stroje a.s., Masaryková 16, 517 50 Častolovice,
tel.: 494 339 134 nebo 494 339 144; e- mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.kotle-rojek.cz

