JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje
vyhlašuje

KRAJSKOU VÝZVU
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU NA DÍLČÍ PROJEKTY FYZICKÝCH OSOB
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU NA VÝMĚNU KOTLŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI II

Číslo výzvy
Číslo výzvy: 01 (aktualizovaná verze ze dne 27.08.2018)
Program, prioritní osa, specifický cíl, projekt
Program: Operační program Životní prostředí
Prioritní osa programu: 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl: 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici
obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
Název projektu: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II
Evidenční číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005162

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 5145/18/R69 ze dne 27.08.2018

………………………………………………………………..
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Cíl projektu
Hlavním cílem projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II
je snížení množství emisí z domácích topenišť v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny
1.412 kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Zprostředkovaně bude
mít projekt pozitivní dopad na zlepšení kvality životního prostředí, kvality života obyvatel
a snížení nemocí souvisejících s kvalitou ovzduší.
Tohoto cíle chce Jihomoravský kraj dosáhnout poskytnutím finanční podpory fyzickým osobám
(dále jen FO) prostřednictvím výzev k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty
fyzických osob vyhlašovaných Jihomoravským krajem (dále jen krajské výzvy).

Výchozí podmínky
Všechny žádosti o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob (dále jen žádosti) podané
v rámci této krajské výzvy musí být v souladu s Dotačním programem na výměnu kotlů
v Jihomoravském kraji II (verze 1, výzva č. 1), který je nedílnou součástí této krajské výzvy (dále
jen dotační program). FO – žadatel je povinen seznámit se s textem dotačního programu
a následně postupovat v souladu s pravidly a podmínkami v něm uvedenými. Pravidla dotačního
programu mohou být krajskou výzvou upravena, doplněna a upřesněna.

Harmonogram krajské výzvy
Vyhlášení výzvy:

14.09.2017

Ukončení výzvy:

31.03.2019

Zahájení registrace žádostí:

16.10.2017 od 10.00 hod. v elektronické verzi

Ukončení příjmu žádostí:

31.03.2019 ve 12.00 hod. v elektronické verzi, popř. při
vyčerpání alokace na krajskou výzvu

Alokace finančních prostředků na investiční finanční prostředky určené na dílčí
projekty fyzických osob
V rámci této výzvy je alokováno na investiční finanční prostředky určené na dílčí projekty
fyzických osob 130.600.000,00 Kč1.

Předmět dotace
Předmětem podpory přidělované FO – konečným uživatelům je výměna kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním za:
-

1

tepelné čerpadlo
automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)
kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
plynový kondenzační kotel
automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)

Výše alokace může být upravena.
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Výčet podporovaných zařízení je uveden v Seznamu výrobků a technologií pro tzv. kotlíkové
dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017), který je veden Státním fondem životního prostředí
ČR a je dostupný na webových stránkách https://svt.sfzp.cz/.
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je rodinný dům
vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5.

Forma podpory
Podpora na financování dílčích projektů FO bude při splnění všech podmínek poskytována
formou nenávratné dotace konečnému uživateli zpětně – ex post. Nejprve je tedy nutné
všechny výdaje dílčího projektu FO uhradit. Konečný uživatel následně doloží Jihomoravskému
kraji k posouzení a schválení Finanční vyúčtování dílčího projektu vč. všech relevantních
dokladů.

Výše podpory
Typ zařízení

Procento podpory

Tepelné čerpadlo
Automatický kotel výhradně na biomasu
Ruční kotel výhradně na biomasu
Plynový kondenzační kotel
Automatický kotel na uhlí a biomasu

80 %
80 %
80 %
75 %
75 %

Maximální výše podpory
120.000,00
120.000,00
100.000,00
95.000,00
75.000,00

Výše uvedená podpora bude navýšena o 7.500,00 Kč v případě, že je výměna kotle realizována
v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena
jako prioritní území. Seznam těchto obcí je uveden na internetových stránkách www.krjihomoravsky.cz.

Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním jednáním
a která je vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu na území jihomoravského kraje, a to
za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání.
Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt ani osobu, s výjimkou
případů stanovených v dotačním programu. Žadatel/konečný uživatel je povinen projekt
realizovat vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že bude v dílčím projektu
kromě žadatele/konečného uživatele vystupovat ještě jiná osoba, je nezbytné udělení plné
moci žadatele (zmocnitele) této osobě (zmocněnci) s uvedením rozsahu plné moci, plná moc
musí být úředně ověřena. Udělení plné moci žadatele nezbavuje odpovědnosti za realizaci
projektu a povinnosti vlastnoručního podpisu žádosti.
Další podmínky, které musí splnit oprávněný žadatel, podrobně stanoví Dotační program.
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Postup podání žádosti
1. Vyplnění elektronického formuláře žádosti
Žádost musí být podána, resp. zaregistrována elektronicky přes dotační portál Jihomoravského
kraje http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ s následným doložením žádosti v listinné verzi vč.
příloh (závazný vzor žádosti je přílohou dotačního programu).
Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít na počítači instalován Software602 Form Filler, který
je ke stažení také na stránkách http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/.
V případě potřeby bude pro žadatele na krajském úřadě po dobu sběru žádostí k dispozici
místnost s výpočetní technikou, kde bude možné po předchozí domluvě, v pracovní době a za
asistence pracovníků kraje žádost přímo elektronicky vyplnit. Z kapacitních důvodů může dojít
v případě velkého zájmu o vyplnění elektronické žádosti na krajském úřadě k časové prodlevě
při vyplňování jednotlivých žádostí.
2. Odeslání elektronického formuláře na server JMK
Po vyplnění (a kontrole) všech relevantních dat je třeba žádost elektronicky odeslat na server
Jihomoravského kraje pomocí tlačítka „odeslat data na server JMK“. Po odeslání je nutné si
žádost uložit. Odesláním dojde k uzavření žádosti pro editaci a zároveň k uložení dat na server
JMK pod unikátním číselným a písmenným kódem (dále jen „kód“). Kód na doložené listinné
verzi a elektronické verzi žádosti musí být shodný.
Po odeslání žádosti na server Jihomoravského kraje obdrží žadatel na e-mail, který uvedl do
žádosti, potvrzení o zaslání elektronické verze s dalšími pokyny. Pokud se tak nestane do hodiny
od odeslání žádosti na server JMK, kontaktuje vyhlašovatele výzvy.
Pořadí žádostí bude určeno datem a časem odeslání elektronické verze žádosti na server
Jihomoravského kraje.
V případě podání více než jedné elektronické žádosti na výměnu téhož původního zdroje tepla
bude považována za platnou ta žádost, která bude doložena v listinné podobě vč. příloh.
V případě podání více než jedné žádosti i v listinné podobě, bude přijata žádost s nejnižším
pořadovým číslem, ostatní žádosti budou z dalšího posuzování vyřazeny.
3. Doručení žádosti včetně povinných příloh v listinné podobě na krajský úřad
Po uzavření, resp. odeslání dat na server JMK je nutné žádost uložit, vytisknout a opatřit
podpisem žadatele (podpis nemusí být úředně ověřen) a do 5 pracovních dnů po uzavření
žádosti, resp. odeslání dat na server JMK doručit listinnou verzi žádosti vč. všech povinných příloh
dle pokynů uvedených níže.
V případě odeslání pouze elektronické verze žádosti nebo v případě předložení pouze listinné
verze žádosti budou tyto žádosti považovány za neúplné a budu vyřazeny z dalšího posuzování.
Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo datovou schránkou),
dále žádosti neoznačené veškerými níže uvedenými náležitostmi nebo v rozporu s podmínkami
dotačního programu nebudou hodnoceny a budou vyřazeny z dalšího posuzování.
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Místo předložení listinné verze žádosti
Listinná verze žádosti vč. příloh se předkládá na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno do kanceláře č. 321 (3. patro, vedle výtahů) nebo na podatelnu
v uzavřené obálce (min. formát A4), na které musí být uvedeno:
Jihomoravský kraj
Odbor regionálního rozvoje, odd. evropských dotací
Kancelář č. 321
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji II - 1. výzva
Jméno a adresa žadatele
upozornění „NEOTVÍRAT“ pod adresou žadatele

Způsob doručení listinné verze žádosti
Doručení listinné verze je možné buď osobně do 5 pracovních dnů, a to v pracovní době
příslušným projektovým manažerům – pracovníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje
do kanceláře č. 321, nebo zasláním na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, v tom případě musí být žádost
do 5 pracovních dnů předána k přepravě poskytovateli poštovních služeb.
Žadatel je povinen si před odevzdáním originálu listinné verze žádosti vč. příloh opatřit druhý
originál, popř. prostou kopii žádosti, a to vč. originálů nebo prostých kopií příloh pro svou vlastní
potřebu. Tyto kopie je povinen případně předložit kontrolním orgánům.
Za správnost a úplnost žádosti vč. všech příloh vždy zodpovídá žadatel.

Dokumenty požadované k žádosti
-

Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso. Nutné je doložení čelního pohledu, horního pohledu a bočních pohledů.
Z fotodokumentace musí být jasně viditelné napojení komínového tělesa do kotle
a vyústění do stěny, stejně tak napojení otopné soustavy do kotle a do stěny. Pokud má
kotel označení od výrobce, doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení1.

-

Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva
v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.)
k prokázání emisní třídy – kopie.
Pokud fyzická osoba tímto dokladem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před
31.12.2016 (bude doloženo protokolem o uvedení nového zařízení do trvalého provozu
vystaveným před 31.12.2016 a dokladem o nákupu nového zdroje taktéž vystaveným
před zmíněným datem) nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie
štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty). V případě kotlů, u kterých třída nebyla
stanovena, lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

1

Fotodokumentace může být dodána buď v tištěné podobě nebo elektronicky (CD, DVD, flash disk, apod.).
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-

V případě spoluvlastnictví1:
-

písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový
spoluvlastnický podíl na rodinném domě nerozděleném na bytové jednotky
s realizací dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí
projekt, předmětem spoluvlastnictví – originál.

-

písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový
spoluvlastnický podíl na bytové jednotce, žádá-li o dotaci vlastník bytové
jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt, která je předmětem spoluvlastnictví
– originál.

-

písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový
spoluvlastnický podíl na společných částech rodinného domu, žádá-li o dotaci
vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt – originál.

-

písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické právo k rodinnému
domu, nebo spoluvlastnický podíl žadatele nebo jiného spoluvlastníka, jehož
souhlasu je dle předchozích odrážek zapotřebí, je součástí společného jmění
manželů – originál.

-

písemný souhlas vlastníka/spoluvlastníků pozemku, na němž je umístěn rodinný
dům, v němž se má dílčí projekt realizovat, v případě, kdy je vlastník rodinného
domu odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází – originál.

-

Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti - prostá kopie výpisu
z katastru nemovitostí, ne starší než 90 dnů před podáním žádosti.

-

Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení peněžního
ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu. Běžný účet
musí být založen na osobu žadatele, popř. příbuzného v řadě přímé – děti, vnuci
a vnučky, rodiče, prarodiče a manželé – v tom případě musí být doloženo Čestné
prohlášení o příbuznosti v řadě přímé.

-

Další přílohy (další nepovinné přílohy dle zvážení žadatele).

Proces hodnocení, projednávání žádostí v orgánech kraje a uzavírání smlouvy o poskytnutí
dotace je popsán v dotačním programu.

Další informace
Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji – příloha č. 1
Webové stránky Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz
Webové stránky OPŽP www.opzp.cz

1

Jednotný formulář pro všechny zmíněné případy ke stažení na stránkách JMK.
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Úřední hodiny pro osobní konzultace
Pondělí
Středa

8.00 – 11.00, 13.00 – 16.00
8.00 – 11.00, 13.00 – 16.00

Kontakt na vyhlašovatele
Jihomoravský kraj
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
www.kr-jihomoravsky.cz
Ing. Bohdana Svobodová
vedoucí oddělení evropských dotací
tel.: 541 651 452
e-mail: svobodova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Tereza Rosypalová
hlavní projektová manažerka
tel.: 541 651 371
e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz
Bc. Jana Skácelová
projektová manažerka
tel.: 541 651 407
e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Anna Gelová
projektová manažerka
tel.: 541 651 231
e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz
Bc. Kateřina Fafílková
projektová manažerka
tel.: 541 651 425
e-mail: fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz

Přílohy výzvy
Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji II, vč. příloh
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