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hejtman Jihomoravského kraje

Brno 5. ledna 2016
Č.j. JMK 1331/2016
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

srdečně Vás zdravím v novém roce a současně si Vás dovoluji informovat o vyhlášené Krajské
výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob v rámci Dotačního
programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji (dále jen „krajská výzva“). Tento dotační titul je
realizován v rámci specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 nového Operačního programu Životní prostředí
a jeho cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím
výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové
nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu minimálně 900 stávajících kotlů. Instalace
nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění
nebo přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními.
Krajská výzva byla vyhlášena 18. 12. 2015 s alokovanou částkou 80 milionů korun. Maximální
výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127 500 korun, výše podpory se pohybuje v rozpětí 70 až
80 procent. Žádosti bude možné podávat od 18. 1. 2016 od 10.00 hod. v elektronické verzi
s následným doložením v listinné verzi. Registrace žádostí bude ukončena nejpozději 30. 4. 2016 o
půlnoci, případně dříve, pokud bude vyčerpána alokace.
Další konkrétní informace jsou uvedeny na webu Jihomoravského kraje www.krjihomoravsky.cz (v části Granty a dotace EU).
Seznam informačních seminářů k vyhlášené krajské výzvě je uveden níže. Tyto semináře
nepořádá Jihomoravský kraj, ale pracovníci kraje budou kotlíkové dotace představovat. Pro konkrétní
informace se, prosím, obracejte na příslušnou kontaktní osobu.
Termín
06.1.2016,
07.1.2016,
11.1.2016,
12.1.2016,
13.1.2016,
14.1.2016,
15.1.2016,

16:00h
16:00h
16:00h
15:30h
15:30h
16:00h
13:00h

Místo
Kontaktní osoba
Boskovice
Meluzínová Martina
Šlapanice
Ing. Beránek Rostislav
Slavkov u Brna Ing. Kubešová Stanislava
Kyjov
Bc. Julínková Eva
Břeclav
Ing. Mrlák Zdeněk
Tišnov
PhDr. Beranová Libuše
Vranov n. Dyjí Ing. Vedra Lubomír

E-mail
martina.meluzinova@boskovice.cz
beranek@slapanice.cz
stanislava.kubesova@meuslavkov.cz
e.julinkova@mukyjov.cz
zdenek.mrlak@breclav.eu
libuse.beranova@tisnov.cz
vedra@ouvranov.cz

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, věřím, že se společně podaří díky tomuto
dotačnímu programu zlepšit životní prostředí na jižní Moravě. Informujte, prosím, o této možnosti
obyvatele Vaší obce či města způsobem u Vás obvyklým.
S pozdravem

Všem starostkám a starostům obcí a měst na území Jihomoravského kraje

