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mimořádné vydání ke Kotlíkovým dotacím

Speciální téma:

KOTLÍKOVÁ DOTACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
V souvislosti s touto problematikou si Vás obec Pražmo, dovoluje
pozvat na seminář s názvem:

VŠE O KOTLÍKOVÉ DOTACI JASNĚ
A VĚCNĚ, V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH,
ANEB: „JE V NAŠEM ZÁJMU, ABYCHOM
VÁM SE VŠÍM POMOHLI“,
KTERÝ SE BUDE KONAT V PÁTEK 29. 1. 2016 OD 17:00 HOD.
V SÁLE HOTELU TRAVNÝ
Zájemců se budeme ptát na stávající systém topení (typ kotle),
zda vážně uvažují o podání žádosti o dotaci,
zda od nás využijí nabídku kompletního servisu - zdarma
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE DOZVĚDĚT VÍC!!!
Víte, že můžete získat až 95% dotace z celkových uznatelných
nákladů, tedy ze 150 000 Kč?

Pražmovské ozvěny

2

Co nás vede k tomu, abychom tento projekt maximálně
podporovali?
Přestože nejsme zastánci takovýchto masívních podpor a zajištění vyšší
kvality ovzduší v obci, bychom raději spatřovali v uceleném a navzájem
provázaném systému opatření, nemůžeme stát stranou a pod heslem: „Berte,
dokud se dává,“ Vás vybízíme k účasti na tomto projektu.
Předpokládáme, že uvážliví lidé vidí a hlavně cítí, zejména v těchto dnech, že
u nás v obci, není s ovzduším něco v pořádku. Doufáme, že nikdo nebude
strkat hlavu do písku a dělat, že se to právě jeho netýká. Doufáme, že každý
skeptik, alespoň přijme tuto nabídku a přijde si pro ucelené a komplexní
informace o projektu. Jen s kompletními informacemi, které Vám nabízíme,
můžete začít hledat argumenty, proč to jde a přestat hledat argumenty, proč
to nejde:-)
Víte, že Česká republika vyvinula velké úsilí k tomu, aby v Evropské unii
prosadila ojedinělou možnost přidělování dotací fyzickým osobám? Co z toho
plyne? Splnění jistého závazku, že upraví legislativu tak, aby byli „tzv.
čmadilové“ postižitelní. Znáte metodu cukru a biče? V současné době nám to
hezky cukrují a v následujících letech „čmadilům“ sankčně spočítají.

A jak je to tedy s výší dotace a na co se vztahuje?
Dotace se vztahuje na výměnu kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním

 za kotel na uhlí - 70 % způsobilých výdajů (ze 150 000 Kč)
 kombinovaný kotel na uhlí a biomasu nebo kondenzační
plynový kotel – 75 % způsobilých výdajů
 kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo – 80 % způsobilých
výdajů
Doplňkově se dotace vztahuje na instalaci solárně termických systémů.



Díky tomu, že se naše obec nachází ve zvláště znečištěné oblasti,
je dotace automaticky navýšena o 5 %.
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Díky tomu, že se MSK jako jediný v republice podílí na výši
dotace, je tato automaticky navýšena o dalších 5 %.
Díky tomu, že jsme se rozhodli tento projekt maximálně
podpořit a protože nám na čistotě ovzduší v obci velmi záleží,
rozhodli jsme se na výši dotace rovněž podílet, kdy tato je díky
tomu automaticky navýšena o dalších 5 %.

SUMA SUMÁRUM:
VÝŠE DOTACE SE POHYBUJE OD 85% DO 95% ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ A
TO UŽ STOJÍ ZA ZVÁŽENÍ, NEMYSLÍTE?
Víte, že udržitelnost projektu je pouhých 5 let? To je dobrá zpráva!!

Důležité kontakty a odkazy na informace
Přestože se na semináři dozvíte vše podstatné, chápeme, že ne
každému jeho termín vyhovuje a někdo si chce např. informace najít
sám. Z tohoto důvodu Vám nabízíme následující kontaktní možnosti:
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
Termín individuální konzultace a zajištění zpracování žádosti o dotaci
si můžete domluvit s projektovou managerkou obce, slečnou Kristýnou
Špurkovou na tel. č. 737 335 510 v pracovní dny od 9:00 hod. do 17:00
hod. nebo mailem: dotacenakotle@centrum.cz,
případně se starostou obce Markem Kaniokem, na tel. 720 512 876
v úřední hodiny obecního úřadu nebo mailem: starosta@prazmo.cz.
Všeobecné informace Vám též podá a případnou schůzku
zprostředkuje referentka obecního úřadu paní Artemis Carbolová,
tel. 558 692 240, mail: artemis.carbolova@prazmo.cz.
KONZULTAČNÍ DEN
V případě, že si z nějakého důvodu nemůžete domluvit individuální
schůzku, nabízíme Vám možnost konzultovat Váš projekt
s projektovou managerkou, slečnou Kristýnou Špurkovou a to:
Každý pátek od 9:00 hod. do 14:00 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu Pražmo.
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DALŠÍ INFORMACE
Informace Vám rovněž rádi poskytnou pracovníci Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje na „kotlíkové lince“ 595 622 355. mail:
kotliky@msk.cz.
Veškeré informace naleznete také na www.lokalni-topeniste.cz
Seznam energetických specialistů naleznete na:
www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
Poznámka: Energetického specialistu je vhodné vyhledat bezodkladně.
Jeho vyjádření budete potřebovat doložit k žádosti o dotaci!!!!!!
Seznam podporovaných výrobků naleznete na:
www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanychvyrobku?verze=1
Poznámka: Při výběru si vždy ověřte, zda v seznamu výrobek figuruje.
Každý projekt má své stinné stránky!!
Je pravdou, že samotnou realizaci projektu musí žadatel provést na své
náklady. Až po zaplacení nákladů a předložení výpisu z účtu, je možné
požádat o proplacení z dotačního titulu. Tato skutečnost může
některým lidem, zejména seniorům znemožnit účast v tomto projektu.
Z tohoto důvodu chceme provést malý průzkum, abychom zjistili, kolik
takových potenciálních žadatelů mezi Vámi je. Poté zvážíme možnosti,
zda můžeme, po zcela individuálním posouzení, pomoci např.
bezúročnou půjčkou.
Pokud máte zájem o dotaci a víte, že si nemůžete zajistit dostatek
finančních prostředků na předfinancování projektu až do doby
proplacení dotace, přesto přijďte na seminář, abychom mohli Vaši
situaci individuálně probrat, případně si domluvte schůzku se
starostou obce na tel. 720 512 876, mailem: starosta@prazmo.cz
Pražmovské ozvěny- zpravodaj obce Pražmo. Vydává a vyrábí Obec Pražmo
v nákladu 330 ks. Výtisk zdarma.

