VYHLAŠOVATEL
OLOMOUCKÝ KRAJ
Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu
Oddělení grantových schémat
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

vyhlašuje

dotační program
Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.
a vyzývá k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci dílčích projektů
v rámci projektu registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000012 s názvem
Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji
realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (Prioritní
osa 2, Specifický cíl 2.1)
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Základní pojmy

1.1 Dotační program je program zaměřený na podporu předem určené oblasti
finanční podpory s předem určenou cílovou skupinou. Jeho prostřednictvím jsou
poskytovány prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje, a to formou dotace.
1.2 Smlouva je veřejnoprávní smlouva, na jejímž základě poskytovatel poskytuje
dotaci příjemci (dále jen „Smlouva“).
1.3 Poskytovatel dotace je Olomoucký kraj.
1.4 Žadatel je fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného domu na území
Olomouckého kraje, která může žádat o dotaci.
1.5 Příjemce dotace je žadatel (fyzická osoba), v jehož prospěch příslušný orgán
Olomouckého kraje schválil poskytnutí dotace.
1.6 Dílčí projekt je projekt, v jehož rámci bude realizován příjemcem předmět
dotačního programu, zejména výměnu zdroje tepla (kotle) na pevná paliva
s ručním přikládáním za nový zdroj tepla rodinného domu a případně další
související opatření, na něž příjemce obdrží dotaci v rámci dotačního programu,
kdy poskytovatelem podpory je kraj.
1.7 Účel poskytované dotace je vždy specifikován ve vyhlášeném dotačním
programu a ve Smlouvě.
1.8 Vyhlašovatel je Olomoucký kraj.
1.9 Způsobilý výdaj je výdaj příjemce, který musí být vynaložen na činnosti
a aktivity, které jasně souvisí s obsahem a cíli dílčího projektu. Výdaj musí být
identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doložitelný originály účetních
dokladů ve smyslu § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., resp. originály
jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty.
1.10 Celkové způsobilé výdaje jsou výdaje na jeden dílčí projekt příjemce (fyzické
osoby) v maximální výši 150 000,00 Kč. Z celkových způsobilých výdajů je
počítána výše dotace.
1.11 Celkové výdaje jsou veškeré výdaje vynaložené příjemce na dílčí projekt (tyto
výdaje mohou být vyšší než celkové způsobilé výdaje).
1.12 Dotace je částka (finanční podpora), která je poskytnuta příjemci podpory a je
vypočtena příslušným % z celkových způsobilých výdajů na dílčí projekt – více
viz kapitola 6 – Pravidla pro poskytnutí dotací.
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Cíl dotačního programu a výchozí podmínky pro vytvoření dotačního
programu

2.1 Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů
podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících
látek.
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2.2 Dotační program vychází z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
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Důvod, účel dotačního programu

3.1 Důvodem je zhoršená kvalita ovzduší v Olomouckém kraji, kdy významným
faktorem negativně ovlivňujícím kvalitu ovzduší jsou emise hlavních
znečišťujících látek (TZL, SO2, NOx, CO, VOC, NH3, PM10, PM2,5,
benzo(a)pyrenu) vyprodukovaných zejména lokálními topeništi.
3.2 Účelem je snížení úrovně znečištění ovzduší v Olomouckém kraji
prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech na území Olomouckého kraje, a to prostřednictvím omezení primárních
emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění rodinných domů (omezování
emisí těch znečišťujících látek (či jejich prekurzorů), u kterých bylo zjištěno
překračování imisních limitů a stabilizace emisí těch znečišťujících látek,
u kterých k překračování imisních limitů nedochází), a tím přispět na území
Olomouckého kraje k zajištění kvality ovzduší splňující zákonem stanovené
požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a přispět k dodržení závazků,
které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do
ovzduší (národní emisní stropy), snížení zdravotních rizik plynoucích ze
znečištění ovzduší a snížení poškození ekosystému.
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Předmět dotačního programu


Výměna zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním za:
 Tepelné čerpadlo
 Kotel na pevná paliva
 Plynový kondenzační kotel



Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody
(pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění)



„Mikro“ energetická opatření (způsobilé výdaje mohou být maximálně do
výše 20 000,- Kč) – seznam možných „mikro“ energetických opatření je
uveden v příloze č. 1 Základní pravidla dotačního programu Kotlíkové
dotace v Olomouckém kraji I. (dále jen Základní pravidla).

Podrobný popis předmětu dotace je uveden v příloze č. 1 Základní pravidla.
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Výše celkové částky určené na dotační program

5.1 Na dotační program je určena celková částka ve výši 183 420 000,00 Kč
(vyhlašovatel dotačního programu si vyhrazuje právo rozhodnout o navýšení
alokace).
a) Z výše uvedené alokace dotačního programu je možné částku ve výši
166 200 000,00 Kč použít na podporu dílčích projektů, jejichž předmětem je
výměna původního zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za
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nový zdroj tepla dle bodu 4 dotačního programu, včetně výdajů uvedených
v bodě 3.3. přílohy č. 1 Základní pravidla.
b) Zbylou část alokace dotačního programu ve výši 17 220 000,00 Kč je
možné použít výhradně na podporu dílčích projektů, jejichž předmětem je
náhrada původního zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za
nový zdroj tepla spalující výhradně biomasu nebo pořízení tepelného
čerpadla, včetně výdajů uvedených v bodě 3.3. přílohy č. 1 Základní
pravidla.
Jedná se o podporu dílčích projektů, které nebyly schváleny v rámci
alokace uvedené v bodě 5.1 a).
5.2 V případě, že v dotačním programu dojde k nedočerpání celkové částky určené
na dotační program uvedené v bodě 5.1, může vyhlašovatel dotačního
programu rozhodnout o převodu těchto finančních prostředků do jiného
dotačního programu vyhlašovaného v rámci projektu registrační číslo
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000012 s názvem Snížení emisí z lokálního
vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji.
5.3 Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutím dotace se nezakládá
nárok na poskytnutí další dotace z rozpočtu Olomouckého kraje či jiných zdrojů
státního rozpočtu nebo státních fondů.
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Pravidla pro poskytnutí dotací

6.1 Maximální výše dotace na jeden dílčí projekt (jednu žádost) činí
127 500,00 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden dílčí
projekt je 150 000,00 Kč (celkové výdaje dílčího projektu mohou být vyšší než
150 000,00 Kč) a výše dotace, resp. míra podpory bude stanovena procentem
z celkových způsobilých výdajů dle nového zdroje tepla pořízeného v rámci
dílčího projektu v souladu s bodem 6.2.
6.2 Míra podpory
Výše dotace na jeden dílčí projekt se může lišit výběrem nového zdroje tepla,
a to následovně:
 Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 % + 5 % z 150 000,00 Kč
(tj. 105 000,00 Kč/112 500,00 Kč)
 Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - dotace nejvýše 75 % + 5 %
z 150 000,00 Kč
(tj. 112 500,00 Kč/120 000,00 Kč)
 Plynový kondenzační kotel - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000,00 Kč
(tj. 112 500,00 Kč/120 000,00Kč)
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 Tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu - dotace nejvýše 80 % + 5 %
z 150 000,00 Kč
(tj. 120 000,00 Kč/127 500,00 Kč)
V případě, že cílovou skupinou bude fyzická osoba z prioritního území (seznam
prioritních měst a obcí naleznete v příloze č. 1 Základní pravidla), bude výše
dotace fyzické osobě navýšena o 5 % (viz výše uvedených + 5 % u každého
zdroje tepla).
6.3 Platební podmínky
c) Dotace bude žadateli poskytnuta za podmínek uvedených ve Smlouvě.
Vzor Smlouvy je přílohou č. 2 tohoto dotačního programu.
d) Dotace bude vyplácena příjemci ex post, tj. zpětně po doložení všech
dokladů prokazujících realizaci dílčího projektu, a to ve lhůtě do 45
pracovních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení všech
relevantních dokumentů potřebných k vyúčtování dílčího projektu.
e) Prostředky dotace je možné čerpat na způsobilé výdaje dílčího projektu
vzniklé od 15. 7. 2015 do 30. 9. 2017.
f)
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Příjemce dotace prokáže výši skutečně vynaložených způsobilých výdajů,
které se vztahují k dílčímu projektu, nejpozději do 31. 10. 2017 v rámci
finančního vyúčtování dílčího projektu, jež bude poskytovateli dotace
předloženo v souladu se Smlouvou.

Okruh oprávněných žadatelů

7.1 Žadatelem může být pouze fyzická osoba
a) která je vlastníkem/spoluvlastníkem rodinného domu, ve kterém bude
provedena výměna zdroje tepla (kotle) na pevná paliva s ručním
přikládáním,
b) jejíž rodinný dům, ve kterém bude provedena výměna zdroje tepla (kotle)
na pevná paliva s ručním přikládáním, je na území Olomouckého kraje,
c) jejíž stávající zdroj tepla (kotle) na pevná paliva nebyl v minulosti nejdříve
od 1. 1. 2009 podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám
nebo ze společných programů na podporu výměny kotle (kraje a MŽP),
d) jejíž stávající rodinný dům je vytápěn převážně kotlem na pevná paliva
s ručním přikládáním (v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma nebo
více zdroji, tj. kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním a dále např.
kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. Je nutné, aby bylo zajištěno, že je
kotel na pevná paliva s ručním přikládáním prokazatelně v provozu a plní
funkci hlavního zdroje tepla (prokázání se dokládá formou čestného
prohlášení uvedeného, které je součástí v žádosti o poskytnutí dotace),
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e) v jejímž rodinném domě bude současně provedeno alespoň jedno tzv.
„mikro“ energetické opatření (seznam „mikro“ energetických opatření je
uveden v Základních pravidlech - příloha č. 1 dotačního programu) vedoucí
ke snížení energetické náročnosti rodinného domu
nebo
v jejímž rodinném domě došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti
(zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku zákon č. 78/2013 Sb.
o energetické náročnosti budov, a to minimálně na úroveň klasifikační třídy
energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatele celkové dodané
energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného
součinitele prostoru tepla, což bude prokázáno kopií průkazu energetické
náročnosti budovy (PENB)
nebo
je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické
náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám (3. výzva
vyhlášená Státním fondem životního prostředí dne 22. 10. 2015).
7.2 Žadatelem v dotačním programu nemůže být fyzická osoba v případě že:
a) žádá o výměnu stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel
spalující uhlí, nebo za kotel spalující uhlí a biomasu nebo
b) žádá o náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva nebo
c) nesplňuje podmínky oprávněných žadatelů stanovených dotačním
programem.
Oprávněnost žadatele je podrobně specifikována v příloze č. 1 dotačního programu
Základní pravidla.
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Podporované projekty

Typ podporovaných projektů: dílčí projekty fyzických osob domů na území Olomouckého kraje.

vlastníků rodinných

Dílčí projekt musí být realizován v souladu s platnou dokumentací - zejména s tímto
dotačním programem, Smlouvou o poskytnutí dotace a Základními pravidly
dotačního programu – Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. Zmíněné dokumenty
jsou zveřejněny na webových stánkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.
Olomoucký kraj jako poskytovatel dotace si vyhrazuje právo na změny podmínek
stanovené tímto dotačním programem. Případné změny podmínek budou zveřejněny
na webových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.
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Místo realizace dílčích projektů

Dílčí projekty musí být realizovány na území Olomouckého kraje.
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Způsobilost výdajů

6

Způsobilé výdaje musí splňovat následující kritéria:


Charakter výdaje – výdaj musí být uskutečněn na typy činností, které odpovídají
požadavkům stanoveným dotačním programem.



Účel výdaje – výdaj musí být vynaložen na předmět dotace v souladu
s obsahovou stránkou a cíli dotačního programu.



Datum uskutečnění výdaje – výdaj musí vzniknout a být uhrazen v době od
15. 7. 2015 do 30. 9. 2017. Za vznik výdaje se považuje okamžik reálného
uskutečnění požadovaného plnění (datum uskutečnění zdanitelného plnění na
faktuře, datum reálného vykonání prací, datum dodání předmětu podpory apod.).



Prokazatelnost výdaje – výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a
musí být doložitelné potvrzenými účetními doklady. Doklad musí být vystaven na
příjemce. Současně musí být prokázáno zaplacení výdajů ze strany příjemce.
Úhradou výdaje se rozumí vynaložení finančních prostředků příjemcem, s nímž
je spojen nárok na odpovídající plnění (platba dodavateli).

Podrobný výčet způsobilých výdajů a nezpůsobilých výdajů je uveden v příloze č. 1
dotačního programu Základní pravidla.
Doklady nezbytné k vyúčtování dílčího projektu
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faktura (daňový doklad) od dodavatele,
doklad o zaplacení faktury (daňového dokladu) – výpis z bankovního účtu nebo
příjmový pokladní doklad od dodavatele v případě platby v hotovosti,
doklad o uvedení zařízení (z dotace pořízeného zdroje tepla) do provozu,
fotodokumentace odstranění vyměňovaného (starého) a instalace nového zdroje
tepla a v relevantních případech jeho napojení na otopnou soustavu a na
komínové těleso,
fotodokumentace provedeného opatření vedoucího ke snížení energetické
náročnosti rodinného domu („mikro“ energetického opatření) před a po jeho
provedení, případně i v průběhu jeho provádění (pouze v relevantních
případech),
doklad o likvidaci kotle (kotlového tělesa),
osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů,
ne starší 5 let, fyzické osoby, která prováděla fyzickou instalaci vybraných
zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (pouze v relevantních
případech),
Registrační list a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená
úsporám (pouze v relevantních případech).

11.1 Náležitosti dokladů předkládaných fyzickými osobami


Faktura (daňový doklad) musí být označena číslem a názvem projektu
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Olomouckého kraje, v jehož rámci je vyhlašován tento dotační program, tzn.
číslem CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000012 a názvem projektu „Snížení
emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji“.
Dodavatel musí na faktuře uvést rozpis předmětu fakturace i fakturované
částky.
Kopie bankovního výpisu dokládající úhradu faktury musí být vždy opatřena
originálním podpisem příjemce dotace (originál bankovního výpisu si
příjemce uschová pro případnou kontrolu).

Poskytovateli dotace jsou dokládány kopie všech dokladů. Originály všech dokladů si
příjemce dotace uschová pro případ kontroly v době udržitelnosti.
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Udržitelnost

Udržitelnost dílčího projektu je stanovena do 31. 12. 2023. Po tuto dobu musí žadatel
zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla v místě realizace dílčího projektu.
Příjemce je oprávněn vyměnit předmět dotace za zdroj tepla se stejnými nebo
lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.
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Pravidla pro předkládání žádostí o dotace

13.1 Dotační program je zveřejněn na úřední desce od 6. 1. 2016 do 29. 4. 2016
(115 dnů), v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Jeho zveřejnění nemá vliv na dobu, po kterou jsou
přijímány žádosti o dotace.
13.2 Lhůta pro předkládání (doručení) žádostí o poskytnutí dotace je stanovena od
22. 2. 2016 do 29. 4. 2016 do 12 hod. – rozhodující je čas doručení, nikoli čas
odeslání žádosti. Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky
vyřazeny. Vyhlašovatel dotačního programu si vyhrazuje právo pro případné
dodatečné prodloužení lhůty pro podávání žádostí o dotace.
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Formální podoba žádosti o poskytnutí dotace a způsob jejího podání

14.1 Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně doručené vyplněné a podepsané
žádost o poskytnutí dotace (dále také jen žádosti), která je zveřejněna společně
s příslušnými formuláři příloh žádosti na webových stránkách Olomouckého
kraje www.kr-olomoucky.cz. Žádost o poskytnutí dotace musí být vyplněna
prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na výše uvedených
webových stránkách vyhlašovatele. Následně bude žádost žadatelem vytištěna
a vytištěná a žadatelem podepsaná žádost bude doručena způsobem
uvedeným v bodě 14.2. Doručena bude v dopisní obálce (v případě způsobu
doručení uvedeného v bodě 14.2a) a 14.2b)), na kterou žadatel nalepí
informační list ve formátu A4, který se automaticky vytiskne společně
s vyplněnou žádostí. Na tomto informačním listu se automaticky vygenerují
potřebné údaje, které jsou nezbytné pro předložení žádosti – tj. jméno, příjmení
a adresa žadatele, adresa vyhlašovatele programu, text „NEOTVÍRAT –
DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE I.“, unikátní kód vygenerované
žádosti o poskytnutí dotace (tento unikátní kód žádosti bude vygenerován také
na samotné žádosti).
14.2 Žádost je možno podat (předložit) ve stanovené lhůtě těmito způsoby:
a) v listinné podobě – zasláním jednoho originálu na adresu vyhlašovatele:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
nebo
b) v listinné podobě - osobním doručením jednoho originálu:
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b.1. dne 22. 2. 2016 od 8:00 – 12:00 hod. přízemí budovy Regionální
centrum Olomouc, Jeremenkova 40b,
dne 22. 2. 2016 od 12:00 – 17:00 hod. a v ostatních dnech tj. od
23. 2. 2016 do 29. 4. 2016 na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Jeremenkova 40a.
Žádosti mohou být podávány v úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí: od 08:00 do 17:00 hod.
Úterý: od 08:00 do 15:00 hod.
Středa: od 08:00 do 17:00 hod.
Čtvrtek: od 08:00 do 14:00 hod.
Pátek: od 08:00 do 14:00 hod. (v pátek 29. 4. 2016 pouze do 12:00
hod).
nebo
b.2. na podatelnu detašovaného pracoviště Krajského úřadu Olomouckého
kraje v Šumperku v prostorách Střední školy železniční, technické a
služeb, Šumperk, Bulharská 8, a to v následujících dnech a časech:
22. 2. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
23. 2. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
24. 2. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
29. 2. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
2. 3. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.,
nebo
b.3. na podatelnu detašovaného pracoviště Olomouckého kraje v Jeseníku
na adrese Dukelská 1240/27, a to v následujících dnech a časech:
22. 2. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
23. 2. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
24. 2. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
1. 3. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
3. 3. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.,
nebo
c) jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních předpisů (např.
emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@krolomoucky.cz nebo datovou zprávou do datové schránky vyhlašovatele
ID: qiabfmf). V případě doručení tímto způsobem bude v předmětu emailu,
resp. věci datové zprávy uveden text: „DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÉ
DOTACE I.“
V případě způsobu doručení žádosti poštou v listinné podobě, datovou zprávou
do datové schránky ID: qiabfmf nebo emailem se zaručeným elektronickým
podpisem na adresu e-podatelna@kr-olomoucky.cz upozorňujeme, že takto
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doručené žádosti budou zaevidovány pracovníkem podatelny vyhlašovatele do
elektronického evidenčního systému maximálně do 24 hodin od doručení
žádosti poštou v listinné podobě, do datové schránky či e-mailu e-podatelny,
přičemž do těchto 24 hodin se započítávají pouze pracovní dny. Pro tyto účely
bude pro takto doručené žádosti rozhodný datum a čas evidence do
elektronického evidenčního systému pracovníkem podatelny vyhlašovatele.
Zaevidování do elektronického evidenčního systému proběhne načtením
unikátního kódu žádosti.
15

Kontrola žádosti, způsob výběru, rozhodnutí o žádosti a vyrozumění
žadatele o výsledku

Kontrola přijatých žádostí bude prováděna v souladu s podmínkami stanovenými
v rámci dotačního programu. Bude prováděna průběžně, zpravidla do 15 pracovních
dnů, nejpozději do 30 pracovních dnů, od přijetí žádosti = evidence do elektronického
evidenčního systému. V případě identifikace nedostatků formálního charakteru je
příjemce ve lhůtě 15 pracovních dnů od identifikace nedostatků vyzván k doplnění
žádosti. Termín pro odstranění nedostatků bude nejdéle 15 pracovních dnů od
obdržení výzvy od vyhlašovatele (pokud žadatel následně nedoloží ve stanovené
lhůtě, bude žádost automaticky vyřazena).
Žádosti, které nesplní všechny dotačním programem stanovené podmínky
a neprojdou úspěšně procesem kontroly žádosti, budou vyřazeny a žadatel bude
o nesplnění podmínek stanovených dotačním programem písemně vyrozuměn.
Žádosti, které splní všechny dotačním programem stanovené podmínky a projdou
úspěšně procesem kontroly žádosti, budou postoupeny ke schválení Radě
Olomouckého kraje, případně Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Žádosti budou
předkládány ke schválení v pořadí dle data a času zaevidování do elektronického
evidenčního systému, a to od nejdříve zaevidované žádosti po nejpozději
zaevidovanou žádost. Schválen bude maximálně takový počet žádostí, u nichž
součet požadované výše dotace dosáhne celkové částky určené na dotační program
uvedené v bodě 5.1 dotačního programu. Dojde-li tedy k situaci, kdy bude
předloženo a zároveň splní všechny podmínky dotačního programu více žádostí, než
je možné z dotačního programu podpořit z důvodů stanovené celkové částky určené
na dotační program, rozhodujícím kritériem je datum a čas zaevidování žádosti,
přičemž dříve zaevidovaná žádost má přednost před žádostí později zaevidovanou.
Žádosti, které splnily všechny podmínky dotačního programu, ale z důvodu vyčerpání
celkové částky určené na dotační program v bodě 5.1 dotačního programu nemůže
být schváleno poskytnutí dotace Radou Olomouckého kraje, případně
Zastupitelstvem Olomouckého kraje, budou zařazeny do zásobníku žádostí, které
úspěšně splnily všechny dotačním programem stanovené podmínky. Zařazení
žádosti do zásobníku schvaluje Rada Olomouckého kraje, případně Zastupitelstvo
Olomouckého kraje, a žádosti jsou řazeny v zásobníku dle data a času zaevidování
do elektronického evidenčního systému, a to od nejdříve zaevidované žádosti po
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nejpozději zaevidovanou žádost. Žádosti z tohoto zásobníku mohou být následně
dodatečně podpořeny v případě, že nebude dočerpána celková částka určená na
dotační program v rámci žádostí, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace, přičemž
dodatečně podpořeny budou žádosti v pořadí dle data a času přijetí a opět platí, že
dříve zaevidovaná žádost má přednost před později zaevidovanou žádostí.
Každý žadatel bude o schválení poskytnutí dotace či o schválení zařazení do
zásobníku písemně vyrozuměn, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů, nejpozději do 20
pracovních dnů od schválení ze strany Rady Olomouckého kraje, případně
Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace (schválení žádosti, schválení zařazení do
zásobníku žádostí, vyřazení žádosti z důvodu nesplnění dotačním programem
stanovených podmínek ve fázi kontroly žádosti) bude učiněno nejpozději do
31. 12. 2016.
Konečný seznam schválených žádostí (s uvedením celkových výdajů každého
projektu) bude zveřejněn pod unikátním kódem na internetových stránkách
Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.
Předložené žádosti se zakládají u vyhlašovatele, žadatelům se nevracejí.
Vyhlašovatel žadatelům nehradí případné náklady spojené s vypracováním
a podáním žádosti o dotaci.
16

Kontroly dílčích projektů u fyzických osob na místě realizace

Poskytovatel bude oprávněn provádět fyzickou kontrolu realizace dílčího projektu na
místě realizace dílčího projektu. Kontrola fyzické realizace dílčího projektu na místě
bude prováděna dle zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb.
s přihlédnutím ke stávajícím interním předpisům poskytovatele.
Účelem kontroly je poznání skutečného stavu, porovnání se stavem plánovaným
v žádosti a deklarovaným v realizaci a v udržitelnosti. V případě zjištění nežádoucích
odchylek či jiných nedostatků jsou krajem zahájeny činnosti vedoucí k jejich
odstranění či nápravě, případně je uživatel vyzván k vrácení dotačních prostředků.
17

Kontakty

Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, provádět konzultace, je Krajský
úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a
stavebního řádu, oddělení grantových schémat, Jeremenkova 40 b), 779 11
Olomouc (výšková budova RCO, 6. patro). Dotazy a žádosti o konzultace lze zasílat
písemně dopisem, e-mailem. Dále je možno ve všech pracovních dnech osobně
navštívit pracovníky oddělení grantových schémat na výše uvedené adrese.
Kontaktní osoby:
Ing. Stanislava Palová

tel.: 585 508 233 e-mail: s.palova@kr-olomoucky.cz

Ing. Hana Bezděková, DiS. tel.: 585 508 393 e-mail: h.bezdekova@kr-olomoucky.cz
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Ing. Jana Stejskalová

tel.: 585 508 441 e-mail: j.stejskalova@kr-olomoucky.cz

Ing. Aneta Havlíčková

tel.: 585 508 382 e-mail: a.havlickova@kr-olomoucky.cz

Zdenka Valentová, DiS.

tel.: 585 508 439 e-mail: z.valentova@kr-olomoucky.cz

Ing. Martin Černocký

tel.: 585 508 342 e-mail: m.cernocky@kr-olomoucky.cz

Ing. Bohumila Čechová

tel.: 585 508 447 e-mail: b.cechova@kr-olomoucky.cz

Mgr. Michal Ďurica

tel.: 585 508 697 e-mail: m.durica@kr-olomoucky.cz

V případě osobní konzultace doporučujeme termín konzultace předem dohodnout
s příslušnou kontaktní osobou.
18

Dokumenty k podání žádosti:

1)

Žádost o poskytnutí dotace – originál podepsaný žadatelem. Žádost bude
zveřejněna na webových stránkách vyhlašovatele dotačního programu na
www.kr-olomoucky.cz.

2)

Kopie průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) – pouze pokud slouží
k prokázání energetické náročnosti budovy minimální úrovně klasifikační třídy
„C“. Platnost certifikátu nesmí být dle zákona č. 406/2000 Sb. starší než 10 let
do data podání žádosti. Povinnou přílohou je pouze, pokud nebude prováděno
„mikro“ energetické opatření, nebo pokud nebude doložena Žádost z programu
Nová zelená úsporám (3. výzva vyhlášená Státním fondem životního prostředí
dne 22. 10. 2015).

3)

Kopie Žádosti z programu Nová zelená úsporám (3. výzva vyhlášená Státním
fondem životního prostředí dne 22. 10. 2015) prokazující realizaci opatření
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy – povinnou přílohou je,
pouze pokud nebude doložen průkaz energetické náročnosti budovy nebo
pokud nebude realizováno „mikro“ energetické opatření.

4)

Formulář pro potvrzení vhodnosti "mikro" energetického opatření energetickým
specialistou (vyplněný a potvrzený energetickým specialistou) - povinou
přílohou je pouze, pokud nebude doložen průkaz energetické náročnosti
budovy, nebo pokud nebude doložena Žádost z programu Nová zelená
úsporám (3. výzva vyhlášená Státním fondem životního prostředí dne 22. 10.
2015). Formulář bude uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách
vyhlašovatele dotačního programu na www.kr-olomoucky.cz.

5)

Fotodokumentace stávajícího (vyměňovaného) kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním (včetně štítku s uvedením typu a výkonu kotle, pokud na kotli je),
jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso. Dále bude třeba
vyfotit samotnou kotelnu (prostory, kde se kotel nachází) a dům, ve kterém se
kotelna nachází. Fotodokumentace bude přiložena elektronicky při vyplňování
žádosti prostřednictvím elektronického formuláře.
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6)

Originál písemného souhlasu spoluvlastníků většinového podílu k realizaci
nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření („mikro“ energetická
opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného
domu. Písemný souhlas nesmí být dřívějšího data, než je datum vyhlášení
tohoto dotačního programu. Formulář bude uveřejněn v elektronické podobě na
webových stránkách vyhlašovatele dotačního programu na www.krolomoucky.cz.

7)

Originál písemného souhlasu spoluvlastníků většinového podílu k bytové
jednotce v rodinném domě a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového
zdroje tepla a dalších souvisejících opatření („mikro“ energetická opatření
apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků této bytové
jednotky. Písemný souhlas nesmí být dřívějšího data, než je datum vyhlášení
tohoto dotačního programu. Formulář bude uveřejněn v elektronické podobě na
webových stránkách vyhlašovatele dotačního programu na www.krolomoucky.cz.

8)

Originál písemného souhlasu druhého z manželů v případě vlastnictví
rodinného domu/bytové jednotky v rodinném domě nebo podílu na nich v rámci
společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků
většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje
tepla a dalších souvisejících opatření („mikro“ energetická opatření apod.)
v rodinném domě. Písemný souhlas nesmí být dřívějšího data, než je datum
vyhlášení tohoto dotačního programu. Formulář bude uveřejněn v elektronické
podobě na webových stránkách vyhlašovatele dotačního programu na www.krolomoucky.cz.

9)

Originál písemného souhlasu vlastníka pozemku k realizaci nového zdroje tepla
a dalších souvisejících opatření („mikro“ energetická opatření apod.) v případě,
kdy vlastník nemovitosti (rodinného domu) je odlišný od vlastníka pozemku, na
němž se rodinný dům nachází. Písemný souhlas nesmí být dřívějšího data, než
je datum vyhlášení tohoto dotačního programu. Formulář bude uveřejněn
v elektronické podobě na webových stránkách vyhlašovatele dotačního
programu na www.kr-olomoucky.cz.

Žadatel dokládá pouze relevantní přílohy z výše uvedených.
19

Další informace

Vyhlašovatel dotačního programu si vyhrazuje právo v případě potřeby doplnit či
upravit tento dotační program, včetně jeho příloh.
20

Přílohy dotačního programu:

Příloha č. 1 - Základní pravidla pro projekt Snížení emisí z lokálního vytápění
rodinných domů v Olomouckém kraji.
Příloha č. 2 - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace.
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