KOTLÍKOVÉ DOTACE, CO DÁL
Vážení občané,
hromadí se dotazy ohledně dalšího postupu u kotlíkových dotací, resp. půjček. Dovolte proto
situaci trochu objasnit.
Žadatele si rozdělme do tří skupin. První skupinou jsou žádosti do pořadového čísla 3 373,
druhou skupinou jsou žadatelé s číslem žádosti 3 373 až 7 500 (hranice není stanovena přesně)
a poslední skupinou jsou žadatelé nad toto číslo.
Další postup u skupiny s čísly žádostí 1 až 3 373
Žadatelé s takto nízkými čísly již obdrželi od krajského úřadu moravskoslezského kraje (dále
MSK) návrhy smluv o poskytnutí dotace. Tyto měli podepsat a poslat zpět MSK. Někteří
k tomuto úkonu využívali práci kotlíkových specialistů, jiní smlouvu odesílali sami. Nyní většina
z těchto žadatelů čeká, až smlouva přijde zpět již s parafou zástupce poskytovatele. Po
obdržení podepsané smlouvy krajem, již žadatel může žádat o poskytnutí bezúročné půjčky
(prostředky na výměnu kotle poskytnuté dopředu) u své obce (o tom ještě dále).
Další postup u skupiny s čísly žádostí 3 374 až cca 7 500
Žadatelé s těmito čísly obdrželi nebo každým dnem obdrží od zástupce MSK mail, že jsou nyní
umístěni do zásobníku programu a že s uvolněním prostředků bude jejich žádost dále
administrována. Jinak řečeno, nyní musí ještě chvilku vyčkat. Již 10 minut po začátku podávání
žádostí pan ministr Brabec na tiskové konferenci avizoval, že prostředky budou navýšeny a že
na všechny žadatele se dostane. 30. 7. 2019 pak vláda vydala tiskovou zprávu, kde potvrzuje,
že první navýšení prostředků již bylo schváleno. Viz následující obrázek.

Zdroj: https://www.sfzp.cz/tiskove‐centrum/tiskove‐zpravy/detail‐tiskove‐zpravy/?id=97

A právě toto navýšení by mělo pokrýt žádosti s pořadovými čísly této skupiny. Předpokládá se,
že k převodu prostředků na účty jednotlivých krajů dojde každým dnem a žadatelé z této
skupiny obdrží své smlouvy o poskytnutí dotace během podzimu. Následující postup, viz první
skupina.
Další postup u skupiny s čísly žádostí nad cca 7 500
I tito žadatelé budou dle opakovaných prohlášení pana ministra Richarda Brabce uspokojeni.
K převodu prostředků pro tyto žádosti by mělo dojít až začátkem roku 2020, po uzavření
letošního rozpočtu.
Nutno podoktnout, že hranice 7 500 je stanovena orientačně a spíše se předpokládá, že bude
posunuta na číslo žádosti blížící se číslu 8 000.
Již mám smlouvu, jak postupovat
Pokud jste mezi žadateli, kteří již mají smlouvu o poskytnutí dotace z MSK, pak už můžete
teoreticky žádat o kotlíkovou půjčku u své obce. Po administraci vaší žádosti ze strany obce,
vám budou prostředky převedeny na účet. Předpokládá se, že prostředky na účet občanů by
mohly být převedeny během podzimu. Administraci nelze nijak ze strany obce urychlit, neboť
ani obec ještě prostředky na kotlíkové půjčky na svůj účet od poskytovatele neobdržela. Žádost
obce již byla poskytovatelem shledána jako bezchybná (byla vydána akceptace žádosti, kterou
má obec k dispozici), takže nyní je rychlost převedení prostředků závislá na rychlosti
administrace ze strany státu.
Závěrem je třeba říct, že se jedná o první výzvu, kdy mají občané dostat dotaci fakticky
předem. Problémy s časovými prodlevami jsou u pilotních výzev typické, všechny
zúčastněné strany se administraci učí za pochodu, buďte proto prosím trpěliví, je zcela jisté,
že pokud máte žádost o kotlíkovou dotaci podanou, dotaci obdržíte.
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