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Krajská kotlíková dotace  

Přes 29 miliónů Kč je připraveno pro Jihočechy, 
kteří si chtějí vyměnit starý kotel na tuhá 
paliva za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu 
s ručním či automatickým přikládáním nebo 
za plynový kondenzační kotel. Rada 
Jihočeského kraje schválila vyhlášení 2. výzvy 
dotačního programu „Snížení emisí z lokálního 
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v 
Jihočeském kraji III.“ Příjem žádostí bude 
zahájen 6.9.2021 od 18:00 hod. 
prostřednictvím webu http://kotlikovedotace.kraj- 
jihocesky.cz.  Výše dotace a podporovatelné 
zdroje tepla jsou stanoveny takto: 

 80 % způsobilých výdajů v případě, že je 
instalováno tepelné čerpadlo nebo 
automatický kotel na biomasu, nejvýše 
však 120 tis. Kč; 

 80 % způsobilých výdajů v případě, že je 
instalován kotel na biomasu s ručním 
přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč; 

 75 % způsobilých výdajů v případě, že je 
instalován plynový kondenzační kotel, 
nejvýše však 95 tis. Kč. 

Více informací najdete na 
https://kotlikovedotace.kraj-
jihocesky.cz/kotlikove-dotace-3-vyzva-ii-
zakladni-informace-0. 

V ECČB Vám pomůžeme s přípravou žádosti, 
zhodnotíme, kdo má na dotaci nárok nebo 
poradíme, na co si dát při vyplňování žádosti 
pozor (např. u fotodokumentace). 

 

Hlasování Adapterra Awards 2021 

V prvním ročníku Přeshraniční Adapterra 
Awards, pořádané v rámci projektu 
ADAPTRegion AT-CZ, která hledá inspirativní 
projekty adaptace na změnu klimatu 
v příhraničním regionu, postoupily nejlépe 
hodnocené projekty z České republiky a 
Rakouska do online hlasování. Své favority 
můžete podpořit do 15. října 2021 na 
https://www.adapterraawards.eu/hlasovani.  

 

 

 

 

Vítěze veřejného hlasování Přeshraniční 
Adapterra Awards vyhlásí Nadace Partnerství 
spolu s vítězi vybranými odbornou porotou na 
slavnostním večeru 4. listopadu 2021 v Praze. 

 

 
 

Budoucnost vodíku v pastě 

Jako pohon budoucnosti označují vědci 
z Fraunhoferova institutu v Drážďanech tzv. 
POWERPASTE. A co to je? Základem této 
vodíkové pasty je směs hydridu hořečnatého, 
esterů a metalických solí, která v sobě dokáže 
udržet velké množství energie a manipulace s ní 
je možná i za běžné teploty a tlaku.  
 
Princip novinky spočívá v tom, že z nádrže je 
pomocí pístu vytlačovaná pasta, ke které se 
přidá voda a při následné chemické reakci se 
uvolní vodík pro přímé využití v palivových 
článcích. Prvotní využití by mělo být pro elektro-
koloběžky, které zatím vodíkový pohon 
nemohou využívat. Zde by se měla 
POWERPASTE stát alternativou: vodík se v ní 
dá totiž vodík bezpečně uchovat, jednoduše 
transportovat a to vše bez složitého a 
nákladného budování tankovací sítě. Vodíková 
pasta bude zajímavá také pro samotná auta či 
pro prodlužovače dojezdu.  
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