SERIÁL vám přináší Benekov
Kotlíková dotace vytvořila 50 nových pracovních míst v okrese Bruntál
Úspěšný projekt tzv. „kotlíkových dotací“, zahájený v roce 2012 v Moravskoslezském kraji, vyvolal vlnu zájmu o automatické kotle na uhlí v celé ČR. Do programu se v posledních měsících aktivně
přidaly kraje středočeský a ústecký, další
tři o tom jednají.
Kromě prokazatelného pozitivního vlivu na zlepšení kvality ovzduší má tento
dotační titul ještě jeden vedlejší pozitivní
efekt, kterým je vytvoření minimálně 50-ti
nových pracovních míst v okrese Bruntál,
tedy v regionu, který patří mezi nejvíce
postižené nezaměstnaností v celé ČR.
Mezi největší tradiční české výrobce automatických kotlů na uhlí a pelety
patří rodinná ﬁrma BENEKOV z Horního Benešova. Vliv kotlíkové dotace na
zaměstnanost popisuje obchodní ředitel,
Leopold Benda ml., takto: „V posledních
dvou letech dodáváme třetinu celkové
produkce naší ﬁrmy do regionů, kde
probíhá Program na výměnu kotlů. Za

tuto dobu se počet našich zaměstnanců
zdvojnásobil ze 60-ti na současných 120.
Minimálně 30 nových pracovníků jsme
přijali díky zvýšenému prodeji v regionech s kotlíkovou dotací a z toho 12 míst
bylo vytvořeno pro ženy. Na to navazuje
dalších 20 nově vytvořených pracovních
míst u našich subdodavatelů materiálu
nebo dopravních ﬁrem v Horním Benešově a okolí, například v Lichnově nebo
v Krnově. Pokud bychom započítali ještě
práci pro instalační ﬁrmy, tak jenom montážemi našich kotlů v Moravskoslezském
kraji se celoročně uživí dalších 20 lidí.“
Aniž by to bylo hlavním záměrem, tak
Společný program na výměnu kotlů má
pozitivní vliv na podporu ekonomiky v
našem regionu. Místní subdodavatelé,
zejména z bruntálského okresu, dodávají
své služby výrobci z Horního Benešova,
který dodává kotle montážním ﬁrmám z
Moravskoslezského kraje. Každý nově
instalovaný kotel pomůže ušetřit domác-

nosti až 10 tisíc Kč ročně. Tyto úspory se
pak mohou dále investovat a ještě více
podpoří místní ekonomiku.
K dalšímu vývoji se v BENEKOVU
vyjadřují takto: „Jestliže dojde k rozšíření kotlíkových dotací v roce 2014 do
dalších krajů ČR, plánujeme během jednoho roku postavit novou výrobní halu
a v roce 2014 bychom mohli přijmout
dalších 30 až 50 nových zaměstnanců. Důležitým efektem programu je to,
že zájem o automatické kotle na uhlí,
zejména 4. třídy, je i tam, kde žádné
dotace kraje neposkytují. Považujeme
za zásadní, že SFŽP společně s krajem
se rozhodli podpořit o 20 tisíc Kč vyšší mírou dotací špičkovou technologii
automatických kotlů na uhlí 4. třídy. Ty
mají poloviční emise oproti běžným kotlům 3. třídy, mají o 10 % vyšší účinnost a
o stupeň vyšší míru bezpečnosti. Velké
množství úsilí a energie, kterou věnuje
krajský úřad, SFŽP a dnes i řada obcí

do osvěty mezi uživateli zastaralých
kotlů na tuhá paliva, vytvořilo zájem o
nové technologie, které majitelům domů
ušetří náklady na topení, výrazně zlepší životní prostředí a jako vedlejší efekt
ještě vytvářejí zaměstnanost v našem
regionu.“

Úspěch BENEKOVU tkví zejména
v dlouhodobých investicích do vývoje.
„Spolupracujeme s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské
v Ostravě a dlouhodobě zhruba 5 %
našich ročních tržeb reinvestujeme do
vývoje nových technologií. Díky tomu
jsme se stali prvními výrobci automatických kotlů na uhlí 4. třídy v ČR. Naše
vývojové aktivity podporuje i krajský
úřad, v tomto roce nám byla schválena dotace na vytvoření 1 pracovního
místa ve vývoji v programu Podpora
podnikání. Díky inovacím se úspěšně prosazujeme nejenom na českém
trhu, máme dobré zázemí i v zahraničí.
Největší úspěch máme ve Skandinávii,
Pobaltí, v Rusku a nově také ve Španělsku.“ Pokud máte zájem dozvědět
se více o automatických kotlích na
uhlí 4. třídy, navštivte naše stránky
www.benekov.com.

