Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Určeno pro:
Hradec Králové 8.11.2021

starostky a starosty obcí a měst
v Královéhradeckém kraj

Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,
dovoluji si Vás informovat o tom, že Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje připravuje v rámci chystané výzvy na kotlíkové dotace v novém programovém
období 2021+ semináře pro zájemce o kotlíkovou dotaci.
Seminář je určen pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytového domu nebo rekreačního
objektu. Zájemci se dozví vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým dochází oproti
předchozím výzvám a podrobně bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po ukončení projektu.
Tyto semináře se budou konat pro veřejnost ve všech okresních městech Královéhradeckého kraje:
15.11. – Náchod (zasedací místnost městského úřadu, ul. Zámecká)
22.11. – Broumov (konferenční sál infocentra)
23.11. – Trutnov (malý sál městského úřadu)
24.11. – Rychnov nad Kněžnou (zasedací místnost měst. úřadu)
29.11. – Jičín (zasedací místnost měst. úřadu, Žižkovo nám.)
1.12. – Hradec Králové (krajský úřad, sál zastupitelstva)

Zájemci mohou přijít kdykoliv mezi 14:00 a 17:00 hod.
Podrobnější informace ke kotlíkovým dotacím jsou dostupné na webových stránkách kraje v sekci
Kotlíkové dotace https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189. Video s informacemi
je ke shlédnutí zde Kotlíkové dotace 2022+ - YouTube, nezávazný dotazník k vyplnění, včetně návodu
k jeho vyplnění https://youtu.be/is99bBS6VoQ.
Veškeré, informace lze získat také na infolince 722 960 675, v provozní dobu v 8-16 hod nebo na emailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.
Ráda bych Vás touto cestou poprosila o zveřejnění plakátu, který je v příloze tohoto emailu na
obecních či městských webových stránkách nebo jinou vhodnou formou tak, aby všichni
obyvatelé Královéhradeckého kraje mohli být dostatečně a s předstihem informováni.
Děkuji za vstřícnost a spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Ivana Kudrnáčová
vedoucí Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací
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