
Vážená paní starostko, 
vážený pane primátore, 
vážený pane starosto, 
  
Olomoucký kraj plánuje dne 30. 4. 2019 vyhlásit dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji 
III. V rámci tohoto dotačního programu mohou občané kraje, resp. vlastníci rodinných domů na 
území Olomouckého kraje požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 
za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. 
  
Příjem žádostí (formou elektronické evidence žádostí přes aplikaci na webových stránkách Olomouckého 
kraje) bude spuštěn od 4. 6. 2019 (10:00 hodin) do 31. 12. 2019 (12:00 hod.). 
  
V období od vyhlášení dotačního programu do zahájení příjmu žádostí bude Olomoucký kraj pořádat 
informační semináře pro žadatele ve vybraných městech Olomouckého kraje. Konkrétní místa a termíny 
konání naleznete v přiložené pozvánce. 
  
Kromě představení dotačního programu, podmínek pro získání dotace a ukázky vyplnění a podání žádosti 
nabízíme i přímo v průběhu seminářů pomoc při vyplnění formuláře žádosti. Aby mohla být žádost relevantně 
vyplněna, je nutné, aby si zájemci o tuto službu přinesli s sebou požadované fotografie v elektronické podobě, 
doklad o kontrole technického stavu a provozu k původnímu kotli na pevná paliva nebo jiné dokumenty 
prokazující třídu kotle a číslo bankovního účtu, na který by byla případně dotace úspěšnému žadateli 
poukázána. V případě nejasností doporučujeme před seminářem kontaktovat pracovníky oddělení 
administrace kotlíkových dotací, kteří požadavky na dokumenty k vyplnění žádosti upřesní. 
  
Rádi bychom Vás požádali o předání informace o vyhlášení dotačního programu a o pořádání informačních 
seminářů občanům Vašeho města/obce prostřednictvím Vašich webových stránek, úředních desek, obecního 
rozhlasu, sms zprávy, apod. Pro tyto účely samozřejmě můžete využít přiloženou pozvánku. 
  
Kontaktním místem je oddělení administrace kotlíkových dotací Odboru strategického rozvoje kraje 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc (výšková budova RCO naproti 
hlavnímu nádraží, 6. patro). 
  
Dotazy a žádosti o konzultace lze zasílat písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem 
(kotlikovedotace@olkraj.cz). Pracovníci oddělení administrace kotlíkových dotací nabízí také možnost 
osobních konzultací ve všech pracovních dnech. S ohledem na očekáváný zájem doporučujeme předem 
dohodnout termín a čas osobní návštěvy. 
  
Veškeré informace o dotačním programu, včetně kontaktů na pracovníky jsou k dispozici na webových 
stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na www.olkraj.cz/kotlikovedotace (Kotlíkové dotace v Olomouckém 
kraji III.). 
  
V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Martina Černockého, vedoucího oddělení administrace kotlíkových 
dotací, tel.: 585 508 233, email: m.cernocky@olkraj.cz. 
  
Děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkný den. 
  
S pozdravem 
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