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Liberecký kraj rozdá ve druhém kole kotlíkových dotací přes 14 mil. Kč
Liberecký kraj vyhlašuje 2. výzvu programu Kotlíkových dotací na výměnu starých kotlů na
tuhá paliva s ručním přikládáním. Příjem žádostí bude probíhat od 3. dubna 2017 od 7:00
hodin, na podatelnu krajského úřadu bude možné je doručit osobně nebo prostřednictvím
poštovních či doručovacích služeb. Na pořízení nového zdroje tepla má kraj k dispozici
celkem 14.040.000 korun.
„Druhé kolo Kotlíkových dotací v Libereckém kraji je navýšením alokace první výzvy, ta je
v současné době již vyčerpána. Příjem žádostí do první výzvy bude ukončen ke dni 31. 3. 2017,“
uvádí Radka Loučková Kotasová, radní resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů a územního plánování. Oproti první výzvě je dotace nyní určena pouze na pořízení nového
zdroje tepla s obnovitelným zdrojem energie, tj. na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně
na biomasu. Podíl dotace na projekt zůstává stejná, tedy 80% z maximálně 150 000 Kč.
O dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, podle specifikace ve
zveřejněném programu, na území Libereckého kraje, který je vytápěn převážně kotlem na tuhá
paliva s ručním přikládáním. „Zájemci o výměnu starých kotlů se mimo jiné bližší informace mohou
dozvědět na semináři, který se uskuteční 13. března 2017 od 15:00 hodin v multimediálním sále
Krajského úřadu Libereckého kraje,“ informuje radní Loučková Kotasová.
Podrobné informace a celé znění vyhlášeného programu včetně formuláře žádosti jsou k dispozici
na webových stránkách krajského úřadu: http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.
Druhou výzvou program Kotlíkových dotací v Libereckém kraji nekončí. Pravděpodobně na
podzim tohoto roku je plánována další velká vlna finanční podpory na nové zdroje tepla. „Celková
alokace pro Liberecký kraj bude činit 135 mil. Kč. Konkrétní termín a podmínky dalšího kola
programu zatím definitivně neznáme,“ dodává radní.
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