23. června 2020:

„Konzultace na kotlíkovou dotaci“

Královéhradecký kraj připravuje výzvu na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji III“.
Předpokládaná výzva bude zveřejněna v průběhu července 2020 s příjmem žádostí v září 2020.
S ohledem na situaci, která díky nákaze COVID-19 je nyní v celé republice, dovolujeme
si nabídnout místo obvyklých seminářů individuální konzultace pro občany. Téma konzultací
je stejné, jako bylo v minulých seminářích – prioritně budou zodpovězeny otázky, které mají
občané ohledně kotlíkových dotací - většinou je to problematika čerpání kotlíkové dotace,
proces od podání žádosti až po úspěšné ukončení projektu, včetně způsobu úhrady dotace. Dále
nabídneme občanům metodickou pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a s realizací projektu.
Občany také chceme informovat o rizicích, která hrozí, pokud se rozhodnou využít nabídek
osobně neprověřených zprostředkovatelských firem. Jsme přesvědčeni, že administraci
projektu výměny zdroje vytápění zvládne s naší pomocí každý.
Individuální konzultace na kotlíkovou dotaci budou probíhat dne 23. června 2020 (úterý)
v budově Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou, Havlíčkova 136, zasedací místnost
č. 208, od 15:00 hod. do 17:00 hod. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o individuální
konzultace, bude občanům umožněn vstup do budovy zaměstnancem městského úřadu
na základě telefonického upozornění a na základě dodržování zásad ochrany proti COVID-19.
Na případné dotazy občanů ohledně kotlíkových dotací budou odpovídat zaměstnanci
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

PaedDr. Knapovská Miroslava
Odbor výstavby a životního prostředí
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Tel. 770128212

Královéhradecký kraj v současné době připravuje novou výzvu na Kotlíkové dotace v rámci
dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém
kraji“.
Z tohoto důvodu se bude konat informační seminář pro občany města a okolních obcí v pondělí
24. června 2019 v prostorách nového kina ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou.
Začátek semináře bude v 17. hodin a je zdarma.
Předmětem podpory je výměna zdrojů tepla z kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
1. a 2. emisní třídy za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu (ruční i automatické
přikládání) a tepelné čerpadlo.
Příjem žádostí o podporu z tohoto dotačního programu bude zahájen pravděpodobně v září
2019 (termín bude upřesněn).
Na semináři se dozvíte o možnosti čerpání dotace a o změnách, ke kterým dochází oproti
předchozím výzvám a současně bude vysvětlen celý proces od podání žádosti
až po úspěšné ukončení projektu, včetně způsobu úhrady dotace. Dále bude občanům nabídnuta
metodická pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizaci projektu.
Vážený pane tajemníku,
v současné době Královéhradecký kraj připravuje, s největší pravděpodobností poslední, výzvu na
Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
v Královéhradeckém kraji III. Výzva bude zveřejněna pravděpodobně již v průběhu července 2020
s předpokládaným příjmem žádostí v září 2020.
S ohledem na situaci, která díky nákaze COVID-19 je nyní v celé republice, dovolujeme si nabídnout
místo obvyklých seminářů individuální konzultace pro občany vaší obce. Téma konzultací je stejné,
jako bylo v minulých seminářích – prioritně budeme zodpovídat otázky, které mají občané ohledně
kotlíkových dotací - většinou je to problematika čerpání kotlíkové dotace, proces od podání žádosti až
po úspěšné ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Dále nabídneme občanům metodickou
pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projektu. Občany také chceme informovat o rizicích,
která hrozí, pokud se rozhodnou využít nabídek osobně neprověřených zprostředkovatelských firem.
Jsme přesvědčeni, že administraci projektu výměny zdroje vytápění zvládne s naší pomocí každý.
Tyto konzultace bychom chtěli realizovat v průběhu měsíce června 2020. Začátek navrhujeme od
15hod do 17/18hod, podle zájmu.
Pokud máte o uspořádání těchto individuálních konzultací zájem a domníváte-li se, že by občané vaší
obce a okolí tuto možnost přivítali, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené adrese do 15. 5. 2020. I
přes naše omezené kapacity se budeme snažit vyhovět vašim požadavkům. V případě zájmu bychom
vás chtěli požádat o zajištění vhodných prostor s možností připojení PC.
Děkujeme předem za spolupráci a těšíme se na shledání s vašimi občany.
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