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Vážená paní starostko/Vážený pane starosto,  

v návaznosti na dopis, který jsme Vám zaslali v říjnu tohoto roku se základními informacemi o 
přípravě tzv. kotlíkových dotací v našem kraji, bychom Vám chtěli sdělit, že Zlínský kraj v této 
souvislosti připravuje výjezdovou informační kampaň. V rámci tzv. „Road Tour s tématem 
kotlíkových dotací“ navštíví pracovníci Oddělení dotačních programů 6 vybraných obcí s rozšířenou 
působností Zlínského kraje a představí připravovaný program „Program výměny zdrojů tepla 
v domácnostech Zlínského kraje“. Seznam vybraných obcí s rozšířenou působností byl vytvořen na 
základě vhodnosti lokality obce a kapacitních možností pracovníků Zlínského kraje. Chtěli bychom 
pracovníkům těchto obcí poděkovat za vynikající spolupráci při organizaci a propagaci informačních 
seminářů o kotlíkových dotacích.  

Cílem seminářů je nejen představit možnosti, jak získat tzv. kotlíkové dotace, ale také zodpovědět 
veškeré dotazy případných žadatelů o dotaci.  

V minulém týdnu jsme obdrželi zprávu od Ministerstva životního prostředí o schválení naší žádosti 
o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prostřednictvím které budeme 
financovat výměnu kotlů na tuhá paliva v domácnostech Zlínského kraje a nyní čekáme na vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Stále předpokládáme, že bychom mohli program ve Zlínském kraji 
vyhlásit do konce roku 2015 s tím, že příjem žádostí o dotaci by byl zahájen v lednu 2016.  

V příloze toho dopisu Vám zasíláme Harmonogram seminářů, které proběhnou v měsíci prosinci. Na 
semináře není nutná registrace. V případě, že občanům nebude vyhovovat ani jeden z termínů 
seminářů mohou kdykoliv kontaktovat pracovníky Oddělení dotačních programů telefonicky, 
emailem anebo si domluvit osobní konzultaci.  

Moc děkujeme za spolupráci, s pozdravem 

 
Ing. Martin Kobzáň  
vedoucí odboru dotačních programů 
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
Přílohy: 
1. Harmonogram seminářů  
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