Kotlíkové dotace na kotle ROJEK
Příprava další vlny kotlíkových dotací v Královehradeckém kraji.
(Zdroj www.kr-kralovehradecky.cz)
Královéhradecký kraj uspěl s žádostí o poskytnutí 3. grantu kotlíkových dotací u Ministerstva
životního prostředí. Zájemcům o kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji bude v letech 2019 a
2022 rozděleno celkem přes 207 mil Kč.
V případě, že dne 17. 6. 2019 rozhodne Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o vyhlášení
dotačního programu, bude v září 2019 otevřena nová výzva kotlíkových dotací, ve které kraj
rozdělí 150 mil Kč mezi žadatele o výměnu zdroje tepla.
Podporováno bude pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzační kotle a kotle na biomasu
s ručním, nebo automatickým přikládáním.
Veškeré informace o pravidlech čerpání v zářijové výzvě budou zveřejněny od 1. 7. 2019 na
webových stránkách Královéhradeckého kraje:
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 budou také zájemcům poskytovat pracovníci kraje již během měsíce června na
seminářích v jednotlivých městech. Přijďte se zeptat na všechno, co vás zajímá ohledně
kotlíkových dotací.
1. Hradec Králové: 4. 6. 2019
místo konání: KÚ - Sál zastupitelstva, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
začátek semináře v 17 hod
2. Nové Město nad Metují: 4. 6. 2019
místo konání: Kino – Malý sál, ul. Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují
začátek semináře v 17 hod
3. Dobruška: 5. 6 2019
místo konání: Společenské centrum Kino70, ul. Komenského 70, Dobruška
začátek semináře v 17 hod
4. Broumov: 10. 6. 2019
místo konání: MÚ – Tř. Masarykova 239, Broumov
začátek semináře v 17 hod
5. Hořice: 10. 6. 2019
místo konání: MÚ, Nám. J. z Poděbrad 342, Hořice
začátek semináře v 17 hod
6. Nová Paka: 12. 6. 2019
místo konání: MÚ, Dukelské náměstí 39, Nová Paka
začátek semináře v 17 hod
7. Nový Bydžov: 12. 6. 2019
místo konání: Jiráskovo divadlo, ul. A. Jiráska 562, Nový Bydžov
začátek semináře v 16 hod !!!!

8. Trutnov: 13. 6.2019
místo konání: MÚ – Malý sál, Slovanské náměstí 165, Trutnov
začátek semináře v 17 hod
9. Dvůr Králové nad Labem: 17. 6. 2019
místo konání: KD Hankův dům, nám. Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem
začátek semináře v 17 hod
10. Náchod: 18. 6. 2019
místo konání: Hotel Beránek, Masarykovo náměstí 74, Náchod
začátek semináře v 17 hod
11. Vrchlabí: 19. 6. 2019
místo konání: KD Střelnice, ul. Vančurova 378, Vrchlabí
začátek semináře v 17 hod
12. Rychnov nad Kněžnou: 24. 6. 2019
místo konání: Společenské centrum, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou
začátek semináře v 17 hod
13. Jičín: 26. 6. 2019
místo konání: MÚ, Žižkovo nám 18, Jičín
začátek semináře v 17 hod
14. Kostelec nad Orlicí: 27. 6. 2019
místo konání: SK Rabštejn, Palackého náměstí 36, Kostelec nad orlicí
začátek semináře v 17 hod
V průběhu měsíce června se budou v jednotlivých vybraných městech konat semináře na téma
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) financované z Operačního
programu Životní prostředí 2014 - 2020.
Na semináři bude veřejnost seznámena s podmínkami a možnostmi získání dotace na výměnu
zastaralých zdrojů vytápění. Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního
programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá
paliva za:
• kotel na biomasu – ruční nebo automatické přikládání
• tepelné čerpadlo
• plynový kondenzační kotel
Předpokládaná výše podpory:
• 75 % v případě plynového kondenzačního kotle
- maximálně 95 tis. Kč
• 80 % v případě tepelného čerpadla a kotle na biomasu a automatickým přikládáním
- maximálně 120 tis. Kč
• 80 % kotle pouze na biomasu ruční přikládání
- maximálně 100 tis. Kč
Podpora může být navýšena o 7 500 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla
Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.
Způsobilé výdaje:
Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby
bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak stavební práce, dodávky a služby
spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního

kotle, resp. solární termické soustavy, stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové
otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační
nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci
nového zdroje tepla pro vytápění), náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do
stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do
kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
Bližší informace o dotaci lze získat na: http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové dotace“.

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“.

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 emisní 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

