DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE
Číselné označení
dotačního
programu:

19OPK02

Slovní označení
programu:

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
v Královéhradeckém kraji III

Číslo výzvy:

1

Druh výzvy:

průběžná s jednokolovým hodnocením žádostí

Typ dotace:

investiční dotace

Datum a čas
žádosti o přidělení
pořadového čísla:

11. 9. 2019, 10:00 hod.*

Datum a čas
zahájení el. příjmu
žádostí o podporu:

16. 9. 2019, 8:00 hod.**

Datum ukončení el.
příjmu žádostí o
podporu:

30. 9. 2019, 12:00 hod.

Lhůta pro
rozhodnutí o
žádosti o dotaci:

nejvýše 120 dnů od podání žádosti v elektronické podobě

Předpokládaný
celkový objem
finančních
prostředků
poskytnutých z OP
ŽP 2014 - 2020
prostřednictvím
Královéhradeckého
kraje:

150 000 000,- Kč***

Zaměření dotačního programu

* Přidělení pořadového čísla je nezbytné pro další postup podání elektronické verze projektové žádosti. Kompletní postup podání žádosti
je uveden v bodě „Způsob podání žádosti“.
** Podání žádosti bude umožněno pouze žadatelům, kteří budou řádně zaregistrováni na Krajském dotačním portále DOTIS a mají
systémem přiděleno pořadové číslo - viz bod „Způsob podání žádosti“.
*** Alokace může být navýšena o prostředky projektu OP ŽP „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji III“
a to rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje. Zvýšení alokace může být použito k poskytnutí dotací žadatelům o dotaci, jejichž žádost
byla umístěna do pořadové čísla 1500.

Program:

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa
programu:

2 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Specifický cíl:

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na
expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících
látek

Účel, na který bude
dotace poskytnuta:

Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná
paliva v domácnostech.

Předmět podpory:

Výměna zdrojů vytápění na pevná paliva s ručním přikládáním
za:
• kotel pouze na biomasu
• plynový kondenzační kotel
• tepelné čerpadlo
Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků
a technologií, který k tomuto účelu vede Státním fond životního
prostředí ČR (SFŽP ČR) na stránkách https://svt.sfzp.cz
(Kotlíkové dotace – 3. kolo /117. výzva OPŽP 2014-2020/)

Základní podmínky
podpory:

Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v
případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná
paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Podporu
je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn
dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na
zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby
bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje
vytápění v rodinném domě nebo v bytové jednotce s vlastním
zdrojem vytápění a samostatnou otopnou soustavou a že je
prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací
výměny zdroje.
Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných
domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj
podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám
nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje
a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého
z jiných dřívějších dotačních titulů, musí být dodrženy podmínky
udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve
smlouvě o poskytnutí podpory.
Předmětem
podpory
není
náhrada
s automatickým přikládáním paliva.

stávajícího

kotle

Předmětem podpory není náhrada lokálních topidel (krbová
kamna, akumulační kamna, elektrické přímotopy apod.)
Předmětem podpory není náhrada stávajícího plynového kotle.
Podmínkou pro vyplacení dotace je předložení Potvrzení
o ekologické likvidaci kotlového tělesa, tj. stávajícího zdroje
vytápění, vystaveného příslušnou sběrnou či sběrným dvorem.
Potvrzení se předkládá nejpozději s příslušným účetním
dokladem (faktura za nový kotel).
Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje
tepla a uchování dokumentace k projektu, a to po celou dobu
udržitelnosti, která činí 5 let ode dne uzavření smlouvy. V této
době je příjemce oprávněn vyměnit předmět dotace pouze za

zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud
jde o emise látek znečišťujících ovzduší.
Příjemce je povinen spolupracovat s kontrolami zejména ze
stran: poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem,
věcně příslušného ministerstva, Evropské komise, Evropského
účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Příjemce se
podáním žádosti zavazuje umožnit případným kontrolám vstup
do svého obydlí včetně vstupu do všech místností souvisejících
s předmětem podpory, a to před uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace, v době realizace projektu i po celou dobu
udržitelnosti.
Pozn.: Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů
energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné
systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst.
4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále
jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. Osoba oprávněná je fyzická osoba
podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského
oprávnění. Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena
osobou, která je držitelem 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 než 5 let.

Typy
podporovaných
aktivit - technické
parametry:

Kotel na biomasu
V případě realizace kotlů na biomasu budou podporovány pouze
kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne
28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na
ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020).
Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva
určená výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, které
jsou určeny výrobcem. V případě kotlů s ručním přikládáním je
vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním
objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného
zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván). Kotle bez
řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou
podporovány. U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční
řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. To znamená,
že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako
roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím
či odhořívacím způsobem.
Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek
programu považován za kotel s ručním přikládáním paliva. Vždy
musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná
podpora přestavby stávajícího kotle). Kotle, které mají jako
preferované či jiné vhodné palivo uvedenu jinou směs biomasy
a fosilních paliv, lze podpořit pouze tehdy, je-li na trhu k dispozici
palivo obvyklé obchodní jakosti, včetně jeho popisu
dostatečného pro jeho jednoznačnou identifikaci, uvedení
příslušné technické normy či specifikace, obsahu vlhkosti
a popela. Smíchání směsného paliva ze dvou různých paliv
uživatelem kotle se nepřipouští.
Tepelné čerpadlo
V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou
podporována čerpadla, která splňují parametry definované
nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o
požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních
prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017).
V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou
podporována čerpadla, která splňují parametry definované
nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o
požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních
prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).
Plynový kondenzační kotel
V případě realizace kotle na plyn budou podporovány pouze
kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU)
č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky
na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů
a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

Lokalizace projektů
Podporovány budou pouze projekty realizované na území Královéhradeckého kraje

Doba realizace projektů
Max. 10 měsíců od prvního dne následujícího měsíce od data podpisu Smlouvy (v této lhůtě
musí být zařízení uvedeno do provozu a projekt vůči poskytovateli finančně vypořádán).

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Fyzické osoby - vlastníci rodinných domů stojících na území Královéhradeckého kraje,
ve kterých dojde k výměně zdroje vytápění
Pozn.: Za rodinný dům je pro účely dotace považována stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné
byty a má nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rovněž je pro účely dotace za
rodinný dům považován i bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské
usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro
krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely dotace za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě,
že zde má žadatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.
Vlastnictví žadatele k rodinnému domu, ve kterém dojde k realizaci výměny zdroje vytápění
z prostředků tohoto dotačního programu, musí být prokazatelné ke dni podání žádosti. Rozhodující
jsou údaje v katastru nemovitostí. Pokud žadatel ke dni podání žádosti nebude vlastníkem ani
spoluvlastníkem rodinného domu, resp. nebude jeho vlastnické právo k témuž dni uvedeno v katastru
nemovitostí, žádost bude vyřazena z procesu hodnocení.

Uznatelné výdaje
Za způsobilé výdaje jsou považovány ty, jež byly uhrazeny v rámci nákladů na stavební
práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením
nového zdroje vytápění, zejména pak:
1. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla, kotle na
biomasu, plynového kondenzačního kotle, včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
2. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo
kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo
dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,

3. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období
do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
4. náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování
žádosti.
Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé výdaje, tj. takové výdaje, které jsou
v souladu s podmínkami dotačního programu, dále jsou v souladu s právními předpisy,
zejména legislativou ČR a EU, jsou přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklém)
a jsou vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, vznikly a
byly uhrazeny po 15. červenci 2015 včetně (týká se i případných zálohových faktur
uhrazených dodavateli) a jsou řádně identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné.

Neuznatelné výdaje
zejména úhrada:
1. nákladů vzniklých a výdajů uhrazených před 15. 7. 2015 (DUZP faktury, datum
úhrady)
2. daní, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení a služeb
3. nákladů na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce
4. penále, pokut
5. běžných provozních nákladů (např. telefonní služby, energie, bankovní poplatky apod.)
6. nákladů na právní spory,
7. nákladů souvisejících se zpracováním žádosti o dotaci.

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky
Maximální výše dotace podle typu provedeného opatření činí 127 500 Kč
(maximální výše dotace lze dosáhnout pouze v případě realizace tepelného čerpadla nebo
automat. kotle pouze na biomasu a přiznání nároku na navýšení o částku 7 500 Kč)
Výše dotace podle jednotlivých typů opatření
Příjemce dotace obdrží ze skutečně vynaložených výdajů na výměnu zdroje vytápění:
75 % v případě plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 Kč;
80 % v případě kotle pouze na biomasu s ruč. přikládáním, nejvýše však 100 000 Kč;
80 % v případě tepelného čerpadla nebo automat. kotle pouze na biomasu, nejvýše však
120 tis. Kč.
Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována
na území obce, která byla Ministerstvem životního prostředí označena jako prioritní z
hlediska ochrany ovzduší. V Královéhradeckém kraji se jedná o tyto obce (a jejich části):
v ORP Broumov

Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Křinice

v ORP Dobruška

České Meziříčí, Dobruška, Opočno, Semechnice

v ORP Dvůr Králové
nad Labem

Dvůr Králové nad Labem, Choustníkovo Hradiště

v ORP Hořice

Bašnice, Cerekvice nad Bystřicí, Dobrá Voda u Hořic, Hořice,
Chomutice, Miletín, Ostroměř, Rohoznice

v ORP Hradec
Králové

Blešno, Černilov, Černožice, Dobřenice, Holohlavy, Hradec
Králové, Hvozdnice, Chlumec nad Cidlinou, Kratonohy,

Kunčice, Lhota pod Libčany, Libčany, Lochenice, Lovčice,
Nechanice, Nové Město, Osice, Osičky, Praskačka, Předměřice
nad Labem, Sadová, Smiřice, Stěžery, Střezetice, Syrovátka,
Třebechovice pod Orebem, Urbanice, Všestary, Vysoká nad
Labem
v ORP Jaroměř

Hořenice, Jaroměř, Rasošky, Rychnovek, Vlkov

v ORP Jičín

Cholenice, Jičín, Kbelnice, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Libáň,
Osek, Podhradí, Sobotka, Staré Hrady, Valdice, Vysoké Veselí,
Železnice

v ORP Kostelec nad
Orlicí

Albrechtice nad Orlicí, Borohrádek, Častolovice, Čermná nad
Orlicí, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí,
Týniště nad Orlicí, Žďár nad Orlicí

v ORP Náchod

Červený Kostelec, Česká Skalice, Dolní Radechová, Hronov,
Kramolna, Náchod, Police nad Metují, Říkov, Studnice, Velké
Poříčí, Vysokov, Žďár nad Metují

v ORP Nová Paka

Nová Paka, Stará Paka

v ORP Nové Město
nad Metují

Bohuslavice, Nové Město nad Metují, Provodov-Šonov

v ORP Nový Bydžov

Hlušice, Humburky, Nepolisy, Nový Bydžov, Skřivany,
Sloupno, Smidary, Starý Bydžov, Vinary

v ORP Rychnov nad
Kněžnou

Kvasiny, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Synkov-Slemeno,
Vamberk, Záměl

v ORP Trutnov

Batňovice, Havlovice, Chotěvice, Rtyně v Podkrkonoší,
Trutnov, Úpice

v ORP Vrchlabí

Hostinné, Vrchlabí

Způsob čerpání dotace
Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které budou
specifikovány ve smlouvě o poskytnutí dotace (viz vzor smlouvy).
Podpora bude poskytnuta jednou z následujících forem (případně kombinací obou):
a) Ex post (zpětně) - finanční prostředky budou převedeny bezhotovostně na účet
příjemce po předložení dokladů prokazujících vznik příslušného nákladu a úhradu
odpovídajícího výdaje (kopie faktury za dodávky, služby a stavební práce, soupis
provedených prací, kopie výpisu z bankovního účtu příjemce dotace nebo kopie pokladního
příjmového dokladu), příp. čestné prohlášení o provedení prací svépomocí (v tom případě
bude nárokován pouze pořízený materiál).
b) Modifikovaná Ex ante (zálohová platba) - finanční prostředky budou převedeny
bezhotovostně na účet příjemce na základě předložení zálohové faktury, příjemce bude mít
následně povinnost provést úhradu faktury dodavateli v její celkové výši, tj. včetně
vlastního spolupodílu do 10 pracovních dnů od obdržení částky dotace. Úhradu celé
zálohové faktury příjemce doloží poskytovateli nejpozději do 15 pracovních dnů
od provedení úhrady výpisem z bankovního účtu uvedeného ve Smlouvě.
Veřejná podpora
S ohledem na charakter dotačního programu se má za to, že otázka posouzení
problematiky veřejné podpory bude okrajová, ve výjimečných případech (např. v případě
náhrady zdroje vytápění v bytovém domě, kde některá z bytových jednotek slouží

k nájemnímu bydlení) bude poskytnutí podpory posuzováno dle platných pravidel Evropské
unie (dále jen EU) o poskytnutí veřejné podpory, finanční prostředky by tak mohly být
poskytnuty jako malá podpora v režimu de minimis, nebo v rámci příslušné blokové
výjimky.

Hodnocení žádostí o dotaci
Projektová žádost bude posouzena z hlediska splnění:
a) formálních náležitostí žádosti o dotaci - řádné vyplnění všech relevantních údajů
do žádosti o podporu, dodržení formy podání (elektronická verze i listinná podoba žádosti
vč. podpisu oprávněné osoby) a doložení všech povinných příloh a specifických údajů.
b) přijatelnosti v rámci dotačního programu - oprávněnost podání žádosti o dotaci,
soulad s podmínkami dotačního programu.
O přidělení dotace rozhoduje pořadí určené datem a časem evidence v aplikaci DOTIS.
Rozhodující je čas zápisu do Pořadníku žadatelů, nikoli čas odeslání vyplněné
elektronické žádosti (viz „Způsob podání žádosti“)!
Příjemce, který získá dotaci, je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení Oznámení
o přidělení dotace a návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace, dodat poskytovateli dotace
podepsanou Smlouvu, z nichž na jednom vyhotovení bude úředně ověřena pravost
podpisu. V případě, že podepsanou Smlouvu v předepsané lhůtě nepředloží, nebude jeho
žádost o dotaci podpořena a následně bude podpořen jiný žadatel, jehož žádost bude
zaevidována v pořadníku a bude splňovat podmínky dotačního programu. V případě takto
podpořených žádostí může být shora uvedená lhůta 30 kalendářních dnů zkrácena tak, aby
poskytnutá dotace mohla být vůči poskytovateli vyúčtována nejpozději do konce roku 2022

Povinné přílohy k žádosti o dotaci
1) Fotodokumentace stávajícího kotle, ze které je patrné připojení kotle na otopnou
soustavu a komínové těleso (viditelné připojení potrubí ke kotli i komínovému tělesu, resp.
otopné soustavě)
2) Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona
č. 201/2012 Sb., pokud k výměně zdroje vytápění dojde po 31. 12. 2016.
3) Kopie osvědčení technika pro kontrolu technického stavu a provozu stávajícího
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300
kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle
§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.
Pouze pokud byla výměna zdroje vytápění provedena do 31. 12. 2016, lze výše
uvedený doklad nahradit jiným dokumentem prokazujícím třídu kotle (např. fotografie
štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty spolu s vyplněným čestným prohlášením viz vzor), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena, lze doložit pouze čestné
prohlášení (viz vzor). Zároveň je ale třeba doložit potvrzení o ekologické likvidaci
původního kotle a/nebo protokol o uvedení nového zdroje vytápění do provozu, s datem
vystavení do 31. 12. 2016.
4) Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu nebo bytové
jednotky k realizaci výměny zdroje tepla a dalších souvisejících opatření; souhlas druhého
z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v
rámci společného jmění manželů
5) Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný
od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

V případě nedoložení některé z povinných příloh k žádosti bude žadatel ve lhůtě 15
pracovních dnů vyzván k doložení chybějící přílohy. Žadatel je povinen ve lhůtě 15
pracovních dnů od doručení této výzvy provést nápravu. V případě nedoložení požadované
přílohy v tomto termínu bude žádost vyřazena.
Žadatel v rámci formuláře projektové žádosti vyplněním čestného prohlášení
potvrzuje, že:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

zdroj vytápění, k jehož výměně dojde v rámci dotace, je schopen plnit funkci hlavního
zdroje vytápění rodinného domu/bytové jednotky;
na stejný účel, tj. výměnu stávajícího zdroje vytápění, nečerpal a nečerpá prostředky
z jiných dotačních zdrojů, a pokud ano, výše poskytnutých dotací na uvedený účel
nepřesáhne 100 % celkových způsobilých výdajů;
veškeré údaje v žádosti jsou pravdivé a nezkreslené;
všechny registrační údaje uvedené v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje
(http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) jsou ke dni podání této žádosti o dotaci aktuální;
se seznámil s podmínkami daného dotačního programu a bere je na vědomí;
splnil veškeré podmínky pro podání žádosti o dotaci do daného dotačního programu
Královéhradeckého kraje stanovené daným dotačním programem, příp. zásadami;
nemovitost, ve které dojde k výměně vytápění za použití dotace, nevyužívá ke komerčním
účelům v rozporu s definicí rodinného domu a kolaudačním rozhodnutím;
ke dni podání projektové žádosti nemá žádné závazky vůči orgánům státní správy,
samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky
a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a
na penále na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, odvody za
porušení rozpočtové kázně atd.) či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů
financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které
z těchto fondů poskytují (za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo
poplatníkovi daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách
dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti);
ke dni podání projektové žádosti není na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno
nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek
majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku podle zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.
Předmětná nemovitost není zatížena exekucí.

Pokud v průběhu procesu hodnocení podané žádosti, nebo v rámci administrativní kontroly,
případně kontroly na místě prováděné v době realizace či udržitelnosti projektu vyjde
najevo, že se výše uvedené skutečnosti nezakládají na pravdě, bude to poskytovatelem
považováno za porušení podmínek dotačního programu.

Způsob podání žádosti
Žádost se podává výhradně v elektronické podobě prostřednictvím aplikace
DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) a následně v listinné podobě na adresu
krajského úřadu (osobně na podatelnu KÚ, příp. prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb)
Jednotlivé kroky procesu podání žádosti:
1) Registrace účtu uživatele v DOTIS
•

Není třeba provádět, pokud má žadatel v aplikaci DOTIS ke dni zveřejnění této výzvy
již platný účet zřízen!!! Doporučujeme ověřit přihlášením se na účet.

•

•

Žadatel, který nemá v aplikaci DOTIS účet zřízen, může jej zřídit kdykoli ode dne
zveřejnění této výzvy až do 11. 9. 2019 do 6:00 hod (mezi 6:00 - 10:00 hod. bude
systém z technických důvodů mimo provoz). K vyloučení technických problémů však
doporučujeme zřízení účtu nenechávat na poslední chvíli!
Technická a metodická podpora pro registrace a přípravu na proces podávání žádostí
je poskytována od zveřejnění této výzvy nejpozději do 11. 9. 2019, a to telefonicky
každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin, případně e-mailem (viz níže „Kontaktní
osoby“). Po uvedeném termínu již poskytovatel není schopen plně zaručit řešení
problémů vzniklých při registraci.

Doporučujeme všem žadatelům včas ověřit funkčnost a bezpečnost internetového
připojení, aktuálnost a legálnost používaného operačního systému a nastavení konkrétního
prohlížeče.
2) Žádost o zápis do Pořadníku žadatelů
•

•

•

•
•
•
•
•

•

Dne 11. 9. 2019 od 10:00 bude žadatelům na stránce dotačního portálu zpřístupněn
formulář k zadání přihlašovacího jména a hesla uživatele (tj. údajů, pod kterými
je uživatel v systému DOTIS již registrován na základě předešlého kroku č. 1).
Pro správné zobrazení formuláře doporučujeme v 10:00 stisknout tlačítko „Obnovit
stránku“ či stránku aktualizovat obvyklým způsobem (F5), i přesto, že je nastaven
interval pro automatickou obnovu stránky.
Po zadání přihlašovacího jména a hesla a následném stisku tlačítka „Zápis do
pořadníku“ provede systém zápis žadatele do Pořadníku žadatelů. Pokud žadatel
zadá chybné údaje, systém jej na to upozorní a bude možné zadání zopakovat.
Čas zahájení příjmu žádostí o zápis do Pořadníku žadatelů se řídí časem serveru
dotačního portálu (nikoli časem na PC uživatele).
Kapacita Pořadníku žadatelů je s ohledem na alokaci nastavena na 1500 míst.
Žadatel, který získá místo v Pořadníku, obdrží nejpozději následující den na adresu
uvedenou ve svém uživatelském účtu DOTIS e-mailovou zprávu s dalšími pokyny.
Po vyčerpání kapacity 1500 úspěšných zápisů, obdrží každý další žadatel informaci, že
místo v Pořadníku žádostí nezískal.
Pokud se žadatel pokusí registrovat do Pořadníku žadatelů opakovaně ze stejného účtu
(opakované užití stejného jména a hesla), ačkoli již byl zápis jedenkrát úspěšně
proveden, systém jej na to upozorní a opakovanou registraci mu neumožní (ochrana
před duplicitami).
Umístění v Pořadníku žadatelů je hlavním kritériem pro určení pořadí
následně podané žádosti - v případě vyčerpání stanovené alokace rozhoduje
pořadí zápisu žadatele do Pořadníku žadatelů určené přesným časem. Žádosti
o zápis do Pořadníku žadatelů nad stanovený limit 1500 míst se neevidují a
tito žadatelé již nemohou pokračovat v procesu podání žádosti (ani být
dodatečně zařazeni).

3) Vyplnění elektronické žádosti v systému DOTIS
Dne 16. 9. 2019 od 8:00 bude žadatelům, kteří získali v rámci nastavené kapacity
Pořadníku žadatelů místo, umožněno po přihlášení do systému DOTIS podat
elektronickou žádost – tzn. bude možné otevřít formulář žádosti, vyplnit všechny
záložky a přes tlačítko „Odevzdání žádosti na úřad“ žádost elektronicky odeslat
(formulář žádosti bude žadatelům zapsaným v Pořadníku v rámci nastavené
kapacity generován automaticky). Podrobný postup vyplnění žádosti v aplikaci
DOTIS
je
ke stažení
na
stránkách
kraje
(http://www.krkralovehradecky.cz/kotliky.htm
Ukončení elektronického příjmu žádostí je 30. 9. 2019 ve 12:00 hod.
V rámci jednoho účtu v aplikaci DOTIS je možné podat pouze 1 žádost, kde žadatelem
je majitel účtu (tj. není možné žádost postoupit jinému žadateli)!

•

•
•

•

Čas odeslání elektronické žádosti není kritériem pro určení pořadí podané žádosti, tím
je výhradně čas zápisu do Pořadníku žadatelů (viz výše)!

4) Odeslání listinné verze žádosti na úřad
•

•
•
•

Po vyplnění a odeslání elektronické verze žádosti v aplikaci DOTIS je žadatel povinen
ve lhůtě 10 pracovních dnů doručit na krajský úřad žádost i v listinné podobě, vč.
požadovaných příloh (elektronickou žádost je třeba po její finalizaci vytisknout,
podepsat a doplnit veškerými povinnými přílohami), a to osobně na podatelnu KÚ,
nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
Žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem, případně zmocněncem (v tomto
případě bude součástí žádosti i úředně ověřená plná moc)
Pokud žadatel nedoručí ve výše uvedené lhůtě listinnou verzi žádosti, bude tato
vyloučena z dalšího hodnocení.
Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k uplynutí lhůty pro ukončení
elektronického příjmu žádostí a končí 10. pracovním dnem. Pro doručení je rozhodné
datum razítka z podatelny KÚ.

Listinou verzi žádosti a relevantních příloh je třeba doručit v zalepené obálce s uvedením
následujících údajů:
Adresát:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení evropských grantů
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Odesílatel:
adresa žadatele
na obálku je dále třeba uvést upozornění „NEOTVÍRAT“
a informaci o dotačním programu: „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
v Královéhradeckém kraji III“ nebo „Kotlíkové dotace III“

Formuláře příloh
Veškeré formuláře a dokumenty (včetně Metodiky pro žadatele a příjemce) jsou dostupné
na
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/kotlikovedotace/dokumenty-85887/; kotliky.kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoby
Bc. Iveta Lásková, tel: 495 817 283, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817
kralovehradecky.cz

176, mobil: 702

075 891, e-mail: lpechanek@kr-

Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237, mobil: 725 948 529, e-mail: lrychterova@krkralovehradecky.cz
Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil: 702 196 324, e-mail: jtrojanova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Martina Pavlistová, tel.: 495 817 157, mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@krkralovehradecky.cz
Alena Zachariášová, tel: 495 817 381, mobil: 724 326 435, e-mail: azachariasova@krkralovehradecky.cz

