Žádosti o kotlíkové dotace jsou podány,
žádosti lze podávat do 29.11.2019
Kotlíkové dotace a půjčky – informace č. 7
Vážení občané,
Zde https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/ je sdělení Krajského úřadu Karlovarského kraje ke
stavu žádostí o kotlíkové dotace. Kopírujeme část textu: „Zájem o třetí vlnu kotlíkových
dotací předčil očekávání. Karlovy Vary (1. 7. 2019) ... Zájem o kotlíkovou dotaci předčil
očekávání, když k dnešnímu dni bylo v elektronickém systému k 16:00 zaregistrováno 996
žádostí, přičemž v prvních 30 vteřinách příjmu zřejmě došlo k vyčerpání alokace. Ve 14:01
bylo podáno 675 žádostí. ... Na hodnocení žádostí má kraj vymezenou lhůtu 75 pracovních
dní od doručení kompletní žádosti. …, prosíme žadatele, aby si po dobu dovolených zajistili
příjem pošty pro případ, že budeme žadatele vyzývat k doplnění žádosti, popř. nám
skutečnost odjezdu na dovolenou předem nahlásili. Vzhledem k vysokému počtu podaných
žádostí byla bezesporu alokace dotačního programu vyčerpána. Očekáváme, že alokace
programu by mohla vystačit pro 560 – 600 žadatelů, čísla upřesníme po obdržení
kompletních žádostí. Ostatní žádosti budou zařazeny do zásobníku žádostí a budou čekat na
uvolnění dotačních prostředků buď z vyřazených žádostí, nebo z případných přebytků
alokace z jiných krajů (srov. časový milník 2020 ve výzvě).“
Dámy a pánové,
nám, kteří máme žádosti s pořadovým číslem přes 600, nezbývá než věřit ve splnění
předběžných slibů o doplnění financí pro poskytování dotací. Znamená to jednu dvě sezóny
se stávajícím kotlem, pokud se nerozhodneme řešit věc bez kotlíkových dotací a půjček. Ani
poté však není jisté, co nastane.
Abychom věděli, o kolik peněz na kotlíkové půjčky máme požádat Ministerstvo životního
prostřední ČR, resp. Státní fond životního prostředí, dovolujeme si poprosit Vás, kteří jste
projevili zájem o kotlíkové dotace, resp. půjčky, o potvrzení, že Váš zájem trvá. Za tímto
účelem vyčkáme Vašich sdělení do 6.9.2019, a to podávaných na obecním úřadu („OÚ“)
osobně nebo telefonicky nebo e-mailem. Totéž platí pro Vás, kteří se dodatečně rozhodnete
o kotlíkovou půjčku požádat. Kotlíková půjčka se však poskytuje v kombinaci s kotlíkovou
dotací, na to, prosím, nezapomeňte.
Vzhledem k tomu, že se kotlíkové dotace a půjčky týkají jednotek našich občanů a ostatní
tyto informace nezajímají, touto aktualitou č. 7 končíme zveřejňování informací na
předmětné téma. Zájemce o kotlíkové dotace a půjčky budeme informovat osobně, a
to dle seznamu, který na OÚ máme. Chce-li být do někdo do seznamu přidán, anebo
z něho vyjmut, nechť to, prosím, sdělí dámám na OÚ.
Děkujeme za pozornost.
V Citicích dne 22.7.2019. Za vedení obce Petr Beránek, místostarosta

