Program 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích
kotlů na pevná paliva
Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci v roce 2022
Číslo a název oblasti podpory: 2 Regionální rozvoj
Číslo a název programu: 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích
kotlů na pevná paliva

Účel podpory

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích
kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky
přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. kotle
3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s ekodesignem.
•

Snížení znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem a polétavým
prachem z domácího vytápění
Úspory paliva, dosažení vyššího tepelného komfortu, nižších
nákladů na energii a nižších nákladů na obsluhu

Důvody podpory stanoveného
účelu

•

Správce programu

Odbor regionální rozvoje a evropských projektů

Kontaktní osoby programu

Ing. Alena Klímová, tel: 485 226 327, alena.klimova@kraj-lbc.cz

Odkaz na webové stránky oblasti
https://dotace.kraj-lbc.cz
podpory / programu
Den zveřejnění programu

30. 3. 2022

Lhůta pro podání žádosti

2. 5. – 18. 5. 2022

Celkový předpokládaný
finanční objem určený pro toto 800.000 Kč
vyhlášení programu

Výše dotace a způsobilost výdajů programu
Minimální výše dotace

5.000 Kč

Maximální výše dotace

30.000 Kč

Maximální výše dotace kraje
ze způsobilých výdajů

Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, avšak maximálně 30.000 Kč.

Maximální počet žádostí, které
může podat jeden žadatel v této
výzvě do programu

1
Výdaje související s vlastní realizací projektu, zejména:

Způsobilé výdaje

•
•

výdaje na pořízení akumulační nádoby,
výdaje na připojení akumulační nádoby na otopnou soustavu.

•
•
Nezpůsobilé výdaje

•
•

výdaje na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost,
výdaje na stavební úpravy kotelny nebo prostor umístění
akumulační nádoby,
výdaje, u kterých nelze prokázat přímý vztah k realizaci projektu,
ostatní.

Ostatní podmínky programu
•

A.

B.

Okruh
způsobilých
žadatelů:

Omezení
podpory:

Fyzická osoba vlastnící „rodinný dům“ na území Libereckého kraje, ve kterém
bude instalovaná akumulační nádoba. „Rodinným domem“ je 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 a
jedno podzemní podlaží a podkroví. Za „rodinný dům“ je pro účely tohoto
programu považována také obytná část zemědělské usedlosti (statku), která
splňuje definici pro byt, „objekt k bydlení“ s přiděleným číslem popisným nebo
rekreační objekt s číslem popisným, v němž žadatel trvale bydlí.
•

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 dodatečnou
instalaci akumulační nádoby, je také sídlem podnikání, může o dotaci žádat
oprávněný žadatel vymezený výše, a to za předpokladu, že bude dodržena
definice rodinného domu a stavba splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k
tomuto účelu využívána.

•

Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje.

•

Podpora se nevztahuje na výměnu zásobníků teplé vody (bojlery).

•

Podpora se nevztahuje na nákup a instalaci akumulační nádoby ke kotli na
pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 10 kW a nad 300
kW.

•

Podpora se nevztahuje na nákup a instalaci akumulační nádoby k lokálnímu
topeništi (např. krbové vložky, kamna).

C.

Forma
podpory:

účelová dotace

D.

Termín
realizace
aktivit:

1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
•

E.

Způsob,
termín a místo
•
podání
žádosti:

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím úplného
standardizovaného formuláře (nutno použít aktuální verzi pro příslušný
kalendářní rok) „Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje na rok 2022“.
Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách Libereckého
kraje.
Žádost musí být na krajský úřad doručena do 18. 5. 2022 do 17.00.
Rozhodující je datum a hodina doručení podepsané žádosti.

Možné formy doručení:
1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen
žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:
elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci
elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech
povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.
a zároveň
k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu
PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.
2. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:
elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci
elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze
žádost bez povinných příloh).
a zároveň
prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci
s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se
všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw
3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:
elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci
elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze
žádost bez povinných příloh)
a zároveň
v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými
přílohami.
Adresa pro doručování:
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec
nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje
Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným

elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném
certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.
**Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen
kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném
certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru
(„certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném
prostředku (čipová karta, token).

F.

Povinné
přílohy
k žádosti:

• Aktuálně platný doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu
spalovacího zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, ke kterému má být dodatečně připojena
nová akumulační nádrž (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší).
• Aktuální fotografická dokumentace kotle, štítku na kotli s technickými

parametry zařízení, odvodu spalin, prostoru k umístění akumulační nádrže a
celkového prostoru kotelny.

Výše spolufinancování projektu ze strany kraje (30 % váha kritéria):
a) do 30% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu
b) více jak 30% - 50% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu
c) více jak 50% - 70% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu

G.

15 bodů
7 bodů
0 bodů

Vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí
Kritéria pro
kraje (10% váha kritéria):
hodnocení,
a) projekt je realizován zcela nebo převážně v hospodářsky slabé oblasti 15 bodů
bodová škála
b) projekt je realizován zcela nebo převážně podprůměrné oblasti
7 bodů
kritérií,
c) projekt je realizován v jiných oblastech
0 bodů
případně váhy
kritérií:
Umístění akumulačních nádrží v cílových obcích dle Programu zlepšování
kvality ovzduší zóny Severovýchod CZ 05: Aktualizace 2020+ (60 % váha
kritéria):
cílová obec (Česká Lípa, Mimoň, Jilemnice, Horní Branná, Roztoky u Jilemnice,
Studenec)
15 bodů
b) obec v Libereckém kraji
0 bodů
a)

H.

Harmonogram
administrace
žádostí:

Konzultace žádostí

ORREP - OŘGS
Ing. Alena Klímová
(alena.klimova@kraj-lbc.cz,
485 226 327)

30. 3. –
18. 5. 2022

Příjem žádostí

ORREP - OŘGS
Ing. Alena Klímová
(alena.klimova@kraj-lbc.cz,
485 226 327)

2. 5. - 18. 5. 2022
do 17. hod.

Kontrola administrativního
souladu žádostí

Určení zaměstnanci ORREP
- OŘGS

Květen 2022

Kontrola dokladů a návrh na Určení zaměstnanci ORREP
přidělení podpory
- OŘGS

Červen 2022

Hodnocení a návrh
na přidělení podpory

Výbor hospodářského,
regionálního rozvoje a
rozvoje venkova

Červen 2022

Projednání návrhu

Rada Libereckého kraje

Červen 2022

Zastupitelstvo Libereckého
kraje

Červen 2022

Lhůta
pro rozhodnutí Schválení návrhu
o žádosti:

I..

Oznámení
o schválení
/neschválení
podpory:

J.

Právní forma:

K.

Doklady
požadované
k uzavření
smlouvy:

Písemně do 15 dnů po ověření usnesení zastupitelstva kraje.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK.
• Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace, je-li pro daný projekt
relevantní. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být
starší než 90 dní,
• Čestné prohlášení žadatele v souladu se Zásadami pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu Libereckého kraje, které je možné nalézt na webových

stránkách Libereckého kraje www.dotace.kraj-lbc.cz.
• Kopie smlouvy nebo potvrzení o vedení běžného osobního bankovního účtu

vedeného na jméno žadatele o dotaci. Není možné předložit smlouvu k
podnikatelskému nebo úvěrovému účtu. Spořicí nebo termínovaný účet lze
akceptovat pouze v případě, že umožňuje bezhotovostní platební styk.
Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém
období, a kterou doložil požadovanými přílohami, může předložit pouze
čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh.
Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální
nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje
k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují
vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

L.

Způsob
financování:

Finanční prostředky budou proplaceny po závěrečném vyúčtování projektu.

M.

Podmínky
vyúčtování:

Vyúčtování dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

N.

Ostatní:

Kompletní informace o podmínkách poskytnutí finančních prostředků
z Dotačního fondu Libereckého kraje naleznete na webových stránkách
Libereckého kraje http://dotace.kraj-lbc.cz

Pozn.:
1) Nedílnou součástí vyhlášeného programu je Hodnotící formulář (příloha č. 1), vzor Žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu LK (příloha č. 2) a Vzor veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 3).
2) Na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní nárok a poskytnutí dotace z programu
nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu v obdobích následujících.

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů
Číslo a název oblasti podpory
/programu
Číslo programu, příp. rok vyhlášení
část II. - hodnocení správce
programu

část I. - informace o projektu

Poř.
číslo

celkem:

Žadatel

Název projektu

Účel projektu

Výstupy
projektu

Celkové
výdaje
projektu

Požadovaná výše
dotace
Kč

%

0,00

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis………………….

Administrativní soulad
(projekt je v souladu s
podmínkami programu a je
způsobilý pro další
hodnocení) ANO/NE

část III. - hodnocení komise

Závazná
kritéria
hodnocení
(body)

Specifická
kritéria
hodnocení
(body)

Celkový
počet bodů

