Stát spustí zatím poslední vlnu - kolo „Kotlíkových
dotací“ a rozdělí přes 3 miliardy korun.
Informace k připravovaným dotacím k datu 8.2. 2019:
- Zvyšuje se tlak na co nejrychlejší vyhlášení 3. vlny - kola kotlíkových dotací ve
všech krajích
-

Podrobnější informace k podmínkám dotací pro 3. vlnu – kolo jsou popsány
v předešlých uveřejněných zprávách ze dne 18.1. 2019

-

Stav se stále zlepšuje, 2/3 krajů avizovali, že by měly výzvu pro 3. vlnu – kolo
kotlíkových dotací vyhlásit během května - června tohoto roku.

-

Dobře pro dřívější termín vyhlášení 3. vlny – kola kotlíkových dotací to vypadá
v těchto krajích Moravskoslezský, Středočeský, Karlovarský, Jihočeský, Ústecký,
Olomoucký a na Vysočině

-

Pilotní program pro výměnu kotlů s finančním krytím 100 % nákladů na zdroj
vytápění (dotace + bezúročná půjčka) se bude realizovat zatím v Moravskoslezském,
Ústeckém a Karlovarském kraji. Bližší informace na odkazu na novou
výzvu.Celkem zajímavá možnost pro tři kraje nabídnout financování obměny
neekologických kotlů přes obce a města. https://www.narodniprogramzp.cz/nabidkadotaci/detail-vyzvy/?id=66

-

Základní schéma pilotního programu – vše bude záviset na vůli měst a obcí se do
programu zapojit:
1. Obce od MŽP - SFŽP dostanou finanční prostředky na poskytnutí
kotlíkových půjček domácnostem a na kotlíkové specialisty (dle zájmu
jednotlivých obcí, měst a městských částí) Možnost přihlásit se do to tohoto
programu mají do 29. listopadu 2019
2. Kotlíkový specialista zajišťuje asistenci a pomoc domácnostem s vyřízením
nutné administrativy. Pracuje pro obce a města a pomáhá s agendou půjček a
vyřízením dotací
3. Domácnost zaplatí celou výměnu kotle z kotlíkové půjčky, následně
obdrženou kotlíkovou dotaci z kraje vrací obci největší část splátky půjčky a
zbytek bezúročně splácí až do max. 10 let od poskytnutí půjčky
4. Výsledek = i domácnosti, pro které byly doposud bariérou na pořízení nového
zdroje peníze, nebo administrativa, mají vyměněné staré kotle a v obci se
nejen lépe dýchá, ale díky tomuto programu je i zateplená mateřská škola a
plno nové zeleně

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

