Vážení spoluobčané,
od 1. 3. 2017 je možné Moravskoslezský kraj požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na tuhá
paliva za nový kotel na biomasu, tedy kotel na dřevo, pelety, štěpku, případně tepelné čerpadlo. Není
mým úmyslem Vás detailně seznamovat s podmínkami této výzvy, které si můžete přečíst na níže
uvedeném odkaze. Mým úmyslem je sdělit Vám související informace, které Vám pomohou při
rozhodování, zda a kdy žádost o dotaci podat.
Zásadní rozdíl oproti dotaci z minulého roku je v tom, že se podporují pouze kotle na biomasu a
tepelná čerpadla. Dále se žádost podává v elektronické aplikaci a následně, do 10 dní se zasílá poštou
nebo odevzdává osobně, což je výhodné v tom ohledu, že nemusíte stát ve frontě žadatelů při
osobním podání žádosti na podatelně. Dalším důležitým aspektem je skutečnost, že se přijme max.
350 žádostí, což je oproti loňsku jen minimum. Pozor, peněz má kraj pouze pro cca 200 žadatelů,
přijetí dalších 150 žádostí je pouze pro případ, kdyby někdo nakonec podmínky nesplnil nebo od
žádosti ustoupil. Zároveň nebudou žadatelé tzv. pod čarou moci počítat s tím, že budou v budoucnu
automaticky zařazeni do dalšího kola dotace a to z toho důvodu, že podmínky v dalších kolech budou
zcela odlišné. Dobrou zprávou je fakt, že i kdyby jste již dnes zahájili práce na výměně kotle, budou i
v budoucnu náklady na tuto výměnu uznatelné. Samozřejmě za splnění podmínky, že kotel bude
certifikován a schválen Ministerstvem životního prostředí tak, jako doposud.
A nyní Vám to ještě trochu zamotám:-) V červnu, či červenci 2017 bude vyhlášena další výzva
k předkládání žádosti o dotaci. V této výzvě již bude peněz dostatek, cca 900 mil. Kč, což je
dvojnásobek peněz rozdělovaných vloni. V této výzvě již budou opět podporovány i kotle
kombinované „biomasa-uhlí“, ale pouze s automatickým podáváním, a také opět kondenzační kotle
na plyn. Pozor, v této výzvě již nebude zapotřebí provádět mikroenergetická opatření, což je velkou
změnou. Další podmínky ještě nejsou známy.
Z VÝŠE UVEDENÉHO VYPLÝVÁ DOPORUČENÍ:
POKUD JSTE ROZHODNUTI, ŽE VAŠIM NOVÝM KOTLEM BUDE KOTEL NA BIOMASU, TEDY DŘEVO,
PELETY, ŠTĚPKA A ZÁROVEŇ NEMÁTE PROBLÉM S TÍM, ŽE PROVEDETE ENERGETICKÝM SPECIALISTOU
DOPORUČENÉ ENERGETICKÉ MIKROOPATŘENÍ (VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ
APOD.), MŮŽETE PODAT ŽÁDOST O DOTACI JIŽ V TÉTO VYHLÁŠENÉ VÝZVĚ. UČIŇTE TAK, POKUD
MOŽNO HNED PRVNÍ DEN VÝZVY, TEDY 1. 3. 2017.
Podrobné informace získáte na internetovém portálu: http://lokalni-topeniste.krmoravskoslezsky.cz/ , kotlíkové lince: 595 622 355, nebo mail: kotliky@msk.cz
Jako v minulém roce jsme připraveni i my na obecním úřadě Pražmo, podat Vám podrobné informace
a pomoci s vyplněním žádosti o dotaci. Neváhejte nás kontaktovat na tel: 720 512 876, mailem:
starosta@prazmo.cz
Přeji Vám hezký den.
Marek Kaniok, DiS.
starosta obce Pražmo
tel: 558 692 665
mobil: 720 512 876

