100 milionů korun na výměnu starých kotlů bylo "rozdáno" během 21 vteřin - Broumovsko
Napsal uživatel Královéhradecký kraj
Středa, 01 Listopad 2017 04:49

Zatím poslední výzva kotlíkových dotací byla spuštěna v pondělí ráno úderem osmé hodiny
ranní. Maximální výše dotace byla 127 500 korun. Ani tentokrát nehrozily při sběru žádostí
fronty, o dotace se žádalo elektronicky. Přidělená částka 100 milionů korun byla vyčerpána
během 21 vteřin, kdy byl kompletně naplněn pořadník žadatelů. Ten měl kapacitu 1050 míst.
{jathumbnail off}
"Podmínky pro přidělení dotace se oproti minulosti změnily, ale odezva žadatelů ukázala, že
tento titul stále dokáže oslovit obrovský okruh zájemců o výměnu neekologického zdroje
vytápění. Bylo možné zažádat o podporu na pořízení tepelného čerpadla, plynového kotle, kotle
na biomasu nebo kombinovaného automatického kotle na uhlí a biomasu. Naopak již není
možné podpořit instalaci kotle, který je výhradně na uhlí, nebo kombinovaného kotle s ručním
přikládáním," uvedl radní Pavel Hečko, který je odpovědný za oblast regionálního rozvoje,
grantů a dotací.

Alokovaná částka 100 milionů korun byla rozdělena během 21 vteřin, kdy se naplnil zásobník s
kapacitou 1050 žadatelů. Žadatelé, kteří získali pořadové číslo, byli kontaktováni pracovníky
úřadu emailem s informací, že od 31. října 2017 bude umožněno po přihlášení do systému
DOTIS (krajský elektronický systém na sběr žádostí o dotace) podat elektronickou žádost o
kotlíkovou dotaci. Podrobný postup vyplnění žádosti v aplikaci DOTIS je ke stažení na
stránkách kraje.

Při samotném podání žádosti už pak nemusí žadatelé spěchat, ukončení elektronického příjmu
žádostí je 10. listopadu 2017 ve 12 hodin. Kritériem pro určení pořadí podané žádosti je
výhradně čas zápisu do Pořadníku žadatelů, ne čas odeslání žádosti.

Po vyplnění a odeslání elektronické verze žádosti v aplikaci DOTIS je žadatel povinen ve lhůtě
10 pracovních dnů doručit na krajský úřad žádost i v listinné podobě, včetně požadovaných
příloh, a to osobně na podatelnu, nebo zaslat poštou.
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Veškeré detailní podmínky a seznam povinných příloh k žádosti naleznou žadatelé ve výzvě,
která je zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
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