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Všem sborům ČCE
V Praze 6.1.2010
Milé sestry, milí bratři,
dovoluji si vás oslovit ve věci vyhlášení nové výzvy – dotace pro zateplení veřejných budov,
která bude otevřena od 1. února 2010. Tuto dotaci lze využít na zateplení sborových domů,
far (objektů, které jsou zapsány v katastru nemovitostí jinak než jako budovy určené
k bydlení) či jiných církevních budov.
Nová výzva MŽP na zateplení budov (od 1.2.2010) – http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualninabidka-podpory/

Uvažujeme o sborech, které připravují úpravy církevních budov, které by mohly být do této
výzvy zahrnuty. Prosíme proto, pokud uvažujete o zateplení fasády či střechy,
výměně oken či výměně topného tělesa a rádi byste využili uvedené dotace, neváhejte
nás oslovit co nejdříve.
Od 1.1.2010 je k dispozici nový pracovník, stavební a investiční technik Vlastimil Bromek,
který by mohl pomoci s přípravou projektové žádosti, zejm. technických parametrů projektu.
Do poslední výzvy (vyhlášené v roce 2008) se přihlásily tři sbory ČCE a všechny projekty
byly úspěšné.
V případě zájmu nás prosíme kontaktuje co nejdříve, abychom Vám pomohli a Vy
jste stihli žádost o dotaci podat. Předpokládáme, že o dotaci bude velký zájem, proto je
důležité podat žádost co nejdříve, nejlépe hned 1. února.
Setkání s náměstkyní MŽP 21.1.2010

Dále na 21.1.2010 připravujeme setkání s Ing. Rut Bízkovou, náměstkyní ministra MŽP,
kde budete mít možnost seznámit se s podrobnostmi o podmínkách udílení dotací.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21.1. 2010 od 18:00 v kostele ČCE Praha 1 – Staré
Město (Salvátorská 1) v dolní levé sakristii.
Na setkání bude účasten také zástupce firmy poskytující poradenství při zpracování žádostí o
dotaci.
K setkání jsou zváni všichni, kteří se zajímají o danou problematiku, uvažují o zateplení
některé církevní budovy (i do budoucích výzev - očekáváme další výzvu na začátku roku
2011 a je možné si mezitím v klidu připravit veškeré podklady, projektovou dokumentaci
apod.), úpravě parků, církevních zahrad, výměně otopného systému a pod. Jsou zváni faráři i
členové sborů.
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat!
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