4. VÝZVA
Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí
VYHLAŠUJÍ
SPOLEČNOU VÝZVU
k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny
kotlů.
Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů schváleného Ministerstvem
životního prostředí a Moravskoslezským krajem (dále jen „Program“) je snížení znečištění
ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních
topenišť využívajících tuhá paliva. Jedná se již o v pořadí druhou výzvu z Programu zacílenou
na Moravskoslezský kraj.
1. HARMONOGRAM VÝZVY

Příjem žádostí od
Ukončení přijímání žádostí
1) nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve

2. ledna 2014
30. června 2014 ve 14.001)

2. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Na jedno podání může podatel doručit max. 1 žádost. Podatelem se rozumí osoba, která
doručí osobně nebo poštou žádost na podací místo v souladu s níže uvedeným.
Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce
na adrese podacího místa:
Moravskoslezský kraj – krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb v zalepené
obálce označené:
a) „odbor životního prostředí a zemědělství“,
b) názvem Programu, tj. "Společný program na podporu výměny kotlů“,
c) plným jménem žadatele a adresou,
d) textem "Neotvírat – žádost o dotaci“,
e) typem kotle, např. „A“ (viz tabulka bod 7 níže).

Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo datovou
schránkou), dále žádosti neoznačené všemi výše uvedenými náležitostmi nebo v rozporu
s podmínkami Programu budou z dalšího posuzování vyřazeny, a to dle čl. III. bodů 1. a 6.
podmínek Programu (příloha č. XIII.2 Směrnice Ministerstva životního č. 6/2010,
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Společného programu na podporu výměny kotlů, dále jen „Směrnice“).
Uvedení typu kotle je nutnou podmínkou pro další administraci žádosti. Žadatel je oprávněn
měnit typ v žádosti uvedeného kotle v průběhu administrace pouze v případě pořízení kotle
na tuhá paliva vyšší emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5, a to při zachování přiznané výše
podpory. V jiných případech není žadatel oprávněn požadavek na typ kotle v průběhu
administrace žádosti měnit.
Žádostem doručeným na podací místo v souladu s podmínkami podání bude přiděleno
jedinečné pořadové číslo žádosti v číselné řadě, které bude generováno na základě příslušné
aplikace krajského úřadu. Rozhodným okamžikem pro přidělení pořadového čísla je datum
doručení na podací místo.
Příjem žádostí končí nejpozději dne 30. června 2014 ve 14 hod., nebo dne, kdy celková výše
prostředků alokovaná pro výzvu bude vyčerpána součtem všech došlých žádostí o dotaci,
nastane-li tento den dříve. O této skutečnosti bude informovat na svých webových stránkách
Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“), Ministerstvo životního prostředí (dále „MŽP“)
a Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“). Později nebo jiným
způsobem doručené žádosti o dotaci nebudou hodnoceny. Žádosti se předkládají v tištěné
podobě (originál).
3. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Pro tuto výzvu je alokováno celkem 60.000.000 Kč, a to 30.000.000 Kč z rozpočtu MSK
a 30.000.000 Kč z Fondu.
4. PŘEDMĚT DOTACE
Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva1 za nové účinné
nízkoemisní tepelné zdroje.
Novým podporovaným kotlem se rozumí:
• kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým
dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce
či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové
stránky, prospekty atd.);

1

Podpora se nevztahuje na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna či krbové vložky s tepelným
výměníkem.

• zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné
instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu
na každý kW instalovaného výkonu;
• atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva, požadavky na účinnost kotle
a emisní parametry jsou definovány „Metodickým pokynem MŽP odboru ochrany
ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje“ (viz www.mzp.cz, Ochrana
ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny);
Podporovaný kotel musí být v době realizace akce uveden v Seznamu výrobků a technologií
dostupném na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz, sekce Národní programy,
Přílohy XIII.).
5. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI
Vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky
v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních
spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě. Objekt musí být v době podání žádosti
zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům nebo objekt k bydlení, popř. musí být v době
podání žádosti požádáno o změnu v katastru v souladu s uvedeným.
Manžel/ka, jenž/jež má rodinný dům, popř. bytovou jednotku v takovémto rodinném domě,
popřípadě podíl na takovémto rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to za
předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních
spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě s realizací projektu.
O dotaci může požádat žadatel pouze jednou k jednomu rodinnému domu/bytové jednotce,
který/kterou vlastní nebo jej/ji nabyl za trvání společného jmění manželů. Žadatel, který již
obdržel dotaci na podporované druhy kotlů v rámci Příloh XIII či Příloh XII Směrnice,
nemůže po dobu udržitelnosti projektu znovu podat další žádost o poskytnutí dotace
ke stejnému rodinnému domu/bytové jednotce na stejné opatření. Pokud poskytnutí dotace
žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, dotaci nelze poskytnout.
Právo majitele nakládat s nemovitostí nesmí být omezeno soudcovskou či exekutorskou
zástavou. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu bydlení nejsou na závadu.
V případě, že rodinný dům, pro který je žádána dotace na výměnu kotle, je také sídlem
podnikání, může o dotaci žádat žadatel výše vymezený, a to za předpokladu, že bude
dodržena definice rodinného domu uvedená v čl. II. Programu (příloha XIII.2 Směrnice). Dle
§ 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů se bytem rozumí soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost,
který svým technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je
k tomu účelu užívání určen.

6. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci.
2. Vyplnění závazného formuláře pro žádost o dotaci včetně doložení požadovaných dokladů
pro poskytnutí dotace.
3. Soulad projektu s cíli a podmínkami pro poskytnutí dotace dle Programu (Přílohy XIII
Směrnice) a specifikovanými v této výzvě.
4. Žádost podaná oprávněným žadatelem definovaným v bodu 5 této výzvy.
7. FINANČNÍ DOTACE
Finanční dotace v rámci této výzvy se poskytuje formou dotace z rozpočtu MSK nebo Fondu
a liší se v závislosti na typu podporovaného kotle, viz tabulka níže:
povinné označení
kotle na obálce
žádosti

typ kotle

výše dotace

A

kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 3035 s automatickým dávkováním paliva

40 000 Kč

B

kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 3035 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva

60 000 Kč

C

zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační
nádobou, emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo
vyšší

55 000 Kč

D

plynový atmosferický kotel na zemní plyn

15 000 Kč

E

plynový kondenzační kotel na zemní plyn

20 000 Kč

Dotace bude poskytnuta maximálně do výše uznatelných nákladů projektu a dle podmínek
stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK nebo Fondu.
8. KONTAKTNÍ OSOBY
Administrátorem Programu je Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství,
případně jím pověřená právnická osoba, a Fond, odbor národních programů a Švýcarských
fondů.
Kontaktní osoba pro tento Program za MSK je: Ing. Mgr. Jana Štěpánková, tel.: 595 622 480,
e-mail: jana.stepankova@kr-moravskoslezsky.cz, za Fond je: Mgr. Petra Danningerová, tel.:
595 198 443, e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz.

Úřední ověření dokumentů požadovaných k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
(tj. dokumentů, u kterých není požadován originál) je možné provést na pracovišti instituce,
kde tyto doklady budou předkládány.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí. MSK a Fond
nebudou poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby zveřejnění
společného rozhodnutí ministra životního prostředí ze strany Fondu a rozhodnutí Rady
Moravskoslezského kraje ze strany MSK (dále jen „Rozhodnutí“).
Proti Rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Program a tato výzva byly schváleny Moravskoslezským krajem na základě usnesení rady
kraje č. 32/2467 ze dne 19. 12. 2013.
Ministerstvo životního prostředí schválilo Program jako Přílohy XIII Směrnice č. 6/2010
o poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a tuto výzvu poradou
vedení MŽP.
PŘÍLOHY:
1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace

