
  „Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj“ - 
Šance na kotlíkovou dotaci v kraji stále trvá  

 Aktualita 22.10. 2020 Krajský úřad Pardubického kraje 
 

  Možnost získat kotlíkovou dotaci na území Pardubického kraje je prodloužena do 31. října 
2021.  
  Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových dotací v loňském roce 8. října. K dnešnímu dni 
je zaregistrováno přes 2.250 žádostí. Žadatel může v závislosti na novém pořizovaném zdroji tepla 
získat dotaci až do výše 127.500 korun.  
  „Zájem v páté výzvě kotlíkových dotací byl hned od počátku velký. Zájemci mají možnost 
prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách Pardubického kraje podávat 
žádosti až do konce října příštího roku.  
  Podpora je poskytována na pořízení nových automatických kotlů na biomasu, kotlů na biomasu s 
ručním přikládáním, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel.  
  Podpořena může být pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 
1., 2. a bez určení třídy,“.  
  Rada Pardubického kraje průběžně schvaluje podané žádosti. V současné době pracovníci odboru 
rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje zajistili ve 2 vlnách podpisy smluv s šestnácti sty žadateli 
a nyní postupně probíhá proplácení dotací. „Žádosti, které se nepodaří uspokojit z důvodu vyčerpání 
prostředků, jsou zařazovány do tzv. zásobníku projektů. 
  
  Tyto žádosti v zásobníku budou uspokojeny z prostředků výzvy Ministerstva životního 
prostředí pro kraje v rámci programu Nová zelená úsporám, prostřednictvím něhož kraj získá v 
roce 2021 pro své žadatele o kotlíkovou dotaci dalších přibližně 70 milionů korun. 
  Plánuje se, že žádosti budou schváleny ve dvou vlnách ke konci roku 2021 a na počátku roku 
2022,“  
 

  Podávání žádostí je ve všech krajích možné pouze elektronickou formou, s tím, že potřebné 
přílohy a dokumenty je možné následně dodat poštou či osobně ve stanoveném termínu. 
  Kotlíkovou dotaci můžete využít na výměnu starého neekologického kotle 1. a 2. Třídy za nový 
ekologický zdroj – např. teplovodní kotel na biomasu s ručním přikládáním, nebo kotel na 
biomasu s automatickým přikládáním.  
  Rádi s vámi ověříme, zda splňujete podmínky dotace a najdeme pro vás ideální řešení úsporného a 
ekologického vytápění domu. 
Obraťte se na nás nebo prostřednictvím nás na naše spolupracující firmy, která Vám s dotací rádi 
pomohou a vše případně vysvětlí a vyřídí za Vás …. 
 

 Vybíráte jiný zdroj a pot řebujete poradit? 
  Další potřebné a bližší informace ke „Kotlíkovým dotacím“  a možným doporučeným 
technologiím za firmu ROJEK  pro výměnu zdroje vytápění můžete získat přímo u nás na 
www.kotle-rojek.cz, www.rojek.cz, nebo při osobní návštěvě na naší vzorkovně v sídle firmy v 
Častolovicích.  
1. Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, připraví podklady k 
vyřízení dotace a kotel namontují, zapojí a uvedou do provozu.  
2. Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, kotel namontují, zapojí a 
uvedou do provozu a doporučíme jinou firmu, která p řipraví podklady k vyřízení dotace a 
dotací za Vás podá. 
3. Doporučíme Vám firmy, které vše zařídí „na klí č“ . 
 4. Doporučíme Vám firmy, které s podáním žádosti o přidělení dotace pomůžou a podání zařídí 
„na klí č“ . (Mobil:  +420 774 418 639;Mail:  info@dekama.cz; Web: www.dekama.cz) 
  Neváhejte a vyměňte Váš starý neekologický kotel na tuhá paliva za pomoci štědrých 
kotlíkových dotací, které budou probíhat zatím v této podobě do konce roku 2020, již dnes. 

ROJEK Dřevoobráběcí stroje a.s., Masaryková 16, 517 50 Častolovice, 
tel.: 494 339 134 nebo 494 339 144; e- mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.kotle-rojek.cz 


