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Královéhradeclrý kraj se připrar,uje na novou vlnu kotlíkových dotací. V
následtrjícím dvorrletém období můžemezi oblvatele rozdělit až zoo mi]ionťr
korun. jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce
splňovat? Veřejnosti poradí informačnísemináře, které se budou konat na
paLnácti místech po celém kraji.
,,Plónouaná uýzua nouých kotlíkouúchdotocí se od poslední u několika
uěcech liší.Chceme tak obyuatelům kraje nabídnout možnost zeptat se, co _ie
ohledně příspěxku na nouý kotel zajímá, ale také poradit, jak na žádost o
dotaci, co uše musí zájemce splňouat, a tak dále"' íekl náměstek hejtmana
pro oblast grantů a dotací Otakar Rum]. Informačnísemináře se budou
konat v listopadu v patnácti městech, jejichž seznam s da§, konání naleznete
niže.
Zároveň byla dnes Královéhradeclcjrn krajem podána oficiální projektová
žádost o §.to tzv. kotlíkovédotace. Kraj v ní žádá o prmích zoo mi]ionů
korun na příštídva roky. ,Pokud bude proces hodnocení našížádosti
ukončen do konce říjia zol5, jak auizuje Ministerstuo žiuotního prostředí,
bude obratem příprauena pruni průběžnáuýzua pro předkládání žádostí
fuzických osob na uýměnu zastaralého kotle na tuhá paliua. K uyhlášení
této uýzuy dojde začátkem ledna zo16. Díka duousetmilionoué dotací
budeme smLuuně zauázáni uyměnit na územíkraje minímálně l34o kotlů,"
upřesnil náměstek hejtmana Ruml.

Termíny inforrnačníchseminářů plQrpřqilost:
2. 11. 16:00 Trutnov

-

3. 11. 16:00 Broumov

4. 11. 16:00 Nová

Městslrý írřad, Slovanské nárn. 165

- Infocentrum, Mírovénám. ro5

Paka

Městslcý úřad, Dukelské nám. 39

http://wrvw.kr-kralovehradecky.czlc/kraj

-voJene,organy/tiskove-centru...

l . l 0.201 5

Jak získat kotlikovou dotaci v Královéhradeckém kraji? Veřejnosti pora..,

5. aa. a7,oo Jaroměř
hrdinů z4o
9. 11. 16:00 Náchod

-
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Městské divadlo Jaroměř, nám. Dukelských

- Hotel

U Beránka, Masarykovo nám. 74

1(). 11. 16:()()

vrch]abí KD Střelnice,

11. 11. 16:0<r

Hořice - Městslrý úřad, nám, Jiřího z Poděbrad 34z

12. 11. 16:00 Nové Město n.

72o

Vančurova 37B

Metují - Kino

7o, Boženy Němcové

18. 11. 16:00 Dobruška - Společenskécentntm Kino 7o,
Komenského 7o
19. 11. 16:00

Jičín-

Městský úřad, Žižkovo nám. r8

23. 11. 16:0() Nowý Bydžov - Jiráskovo divadlo, Al. Jiráska 56z

24. aL. 161.00 Kostelec n.

Palackého nám. 36

orlicí -

Sdružený klub Rabštejn,

25. 11. 16:0() DvŮr Králové n. Labem
Václava Hanky z99

-

Hankův dům, nám.

26. 11. 16:00 Hradec Králové - IGaiský úřad I(HK, Pivovarské nám.
1245

30. 11. 1ó:oo Rychnov n. Kněžnou - Pelc]ovo divadlo, Panská 79
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Coparight @ 2oo9 Králouéhradecký kraj

http://www.k-kfalovehradecky.c/czlkraj-volene-organy/tiskove-cenhu...

1.10.2015

