INFO
Chtěli byste očkování
a nevíte, kam jít? Chybí vám
informace ke třetí dávce?
ZAVOLEJTE NA KRAJSKOU
INFORMAČNÍ LINKU!
Středočeský kraj obnovil telefonní linku
na pomoc všem, kteří potřebují poradit
s očkováním.
Zaměstnanci kraje jsou zájemcům
k dispozici na čísle

800 440 430

každý všední den od 8 do 16 hodin.
Mimo tuto dobu je možné zasílat dotazy na
e-mail: covid@kr-s.cz.
Operátoři nejsou zdravotníci, svůj zdravotní stav,
prosíme, konzultujte s vaším lékařem.

Milostivé léto
Středočeský kraj se aktivně
zapojil do pomoci dlužníkům
prostřednictvím tzv. Milostivého
léta. „Vyhledali jsme v našich
databázích občany, kteří mají
dluhy u Středočeského kraje,
a poslali jsme jim osobní dopis
vysvětlující princip ‚Milostivého
léta’. Současně jsme připojili
souhrnný informační leták, kontakt na help linku Člověka v tísni
a přidali i vzor dopisu, který mají dlužníci poslat svému exekutorovi,“
uvedla hejtmanka Petra Pecková. Podobné informace šly
i středočeským zaměstnavatelům, které kraj oslovil prostřednictvím
příbramské pobočky Úřadu práce.
„Chtěla bych znovu poprosit všechny kolegy starosty a pracovníky
obecních úřadů: Pokud víte o někom, komu by institut Milostivého léta
pomohl z jeho dluhové pasti, předejte mu informace, oslovte ho napřímo,
ať společně pomůžeme co největšímu počtu lidí,“ vzkazuje hejtmanka.
O „Milostivém létu“: Dlužník v termínu od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
musí zaplatit exekučně vymáhanou jistinu dluhu vůči veřejnoprávnímu
věřiteli (tedy státu, samosprávným celkům či jimi vlastněným
organizacím či firmám – typicky jde o jízdu načerno, nedoplatky
za nájmy v obecním bytě, nedoplatky za energie u některých firem
atd.). A k tomu pak uhradí poplatek soudnímu exekutorovi ve výši
908 korun, který pokryje náklady na zastavení exekuce. Podrobnosti
jsou k dispozici na stránkách www.milostiveleto.cz. Zájemci mohou
využít i informační linku Člověka v tísni – 770 600 800.

POTŘEBUJETE POMOCI
S ENERGIEMI PO PÁDU
BOHEMIA ENERGY?
JSME NA VAŠÍ STRANĚ

Středočeský kraj spustil krizovou linku na
pomoc všem, kteří si nevědí rady se situací,
do které se dostali kvůli dodavateli energií.
Zaměstnanci kraje jsou zájemcům
k dispozici na čísle

800 710 710

každý všední den od 8

do 16 hodin.

Mimo tuto dobu je možné zasílat dotazy
i s kontaktem na e-mail: ptejtese@kr-s.cz.
Operátoři poradí, jak řešit nastalou situaci, jak
dosáhnout snížení záloh a případně pomohou
s kontaktováním dodavatele poslední instance.

Zájemci o kotlíkovou dotaci, hlaste se
Středočeský kraj stále zjišťuje zájem o dotaci na výměnu
neekologických kotlů. Zatím se registrovalo 350 žadatelů,
předpokládáme však, že počet kotlů, které by se měly v kraji vyměnit,
je stále vysoký. Připomínáme, že na výměnu kotlů mají jejich majitelé
už méně než rok. Od 1. 9. 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů,
které nesplňují minimálně 3. emisní třídu, a možnou sankci odvrátí jen
žádost o dotaci. Na zájem potencionálních žadatelů je vázána budoucí
alokace výzvy, platí tedy, že pokud se přihlásí více zájemců, kraj
dostane více peněz.
Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem
vyplněním DOTAZNÍKU, ve kterém uvede své jméno, příjmení a
kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ
nového zdroje má zájem.
Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Jedná
se pouze o průzkum předběžných zájemců o dotaci. Poskytnutí
kontaktních údajů zaručí, že zájemci budou zasílány aktuální
informace k připravované
dotační výzvě. Podrobnější
informace jsou zveřejněny
na krajských webových
stránkách.
V případě nejasností
můžete volat (telefon:
257 280 991 v pondělí
a ve středu v čase
8:00–12:00) anebo psát
(e-mail: kotliky@kr-s.cz).
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