**

Žádost vytiskněte až po odeslání elektronické
žádosti a po obdržení e-mailového Potvrzení o
stavu žádosti.

Jihočeský kraj

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2,
Specifický cíl 2.1
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek
1. Zařazení žádosti do programu
Identifikátor žádosti:
Jihočeský

Název programu:

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Výzva:

Třetí (II.)

2. Žadatel *
Právní status:

Fyzická osoba

Titul před jménem:

Ing.

Číslo OP:

Jméno

Příjmení:

Příjmení

Datum narození:

VZ
O

Titul za jménem:

Jméno:

R

Kraj:

01.01.1900

* vlastník rodinného domu,

* spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků
polovičního nebo většinového podílu na předmětném rodinném domě,
* v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu
druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků polovičního nebo většinového podílu na předmětném rodinném domě.

3. Místo trvalého pobytu
Obec:

Město XY

Část obce:

PSČ:

12345

Ulice:

Č. popisné:

1

Č. orientační:

Ulice

4. Kontakt
Telefon:

123456789

Kontaktní adresa:

E-mail:

xxxx@yyyyyy.cz

tj.adresa pro doručení, pokud je odlišná od trvalého bydliště

Obec:

Část obce:

PSČ:

Ulice:

Č. popisné:

Č. orientační:

Název banky:
Číslo bankovního účtu:
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5. Předmět žádosti o podporu
Označení
A3A
A3R

Cena
(Kč s DPH) 1

Typ opatření (výdaje)
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa automatické přikládání
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa ruční přikládání

Kód SVT

Jmenovitý tepelný
výkon nového zdroje
2
tepla [kW]

2

0

0 kW

0

0 kW

B

Tepelné čerpadlo

0

0 kW

C

Kondenzační kotel na zemní plyn

0

0 kW

D

Otopná soustava včetně příslušenství
a souvisejících stavebních prací

0

D1

Akumulační nádoba

0

Celkové výdaje (Kč s DPH)

0

Celkové způsobilé výdaje

0

Maximální výše dotace bez bonusu za prioritní obec

0

Bonus za prioritní obec

3

0

Celková dotace

4

0

Zatrhněte
realizovaná
opatření
(výdaj)

0%

% výpočtu

1

R

Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací, tj. s uvedením
zdroje do trvalého provozu.
2

Vyplní se konkrétní zdroj tepla a jeho jmenovitý tepelný výkon (kW) dle Seznamu výrobků a technologií dostupného na https://svt.sfzp.cz/ (viz
pravidla dotačního programu).
3

PO - Prioritní obce – bonus ve výši 7 500,- Kč (nastaví se podle obce zadané v části 7. Místo realizace).

Výpočet: (Celkové výdaje (Kč s DPH) * procenta) + Bonus za prioritní obec (pokud je relevantní). Celková dotace nemůže být vyšší než Celkové
výdaje (Kč s DPH) a je příp. snížena tak, aby se částka Celkové dotace vždy rovnala maximálně částce Celkových výdajů.

VZ
O

4

6. Účelové určení dotace, cíl a popis projektu

5

Popis stávajícího kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. nebo 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5
Typové označení kotle
(výrobní číslo):

Jmenovitý tepelný výkon
kotle (kW):

0

Prohořívací (převážně litinové)

Konstrukce kotle:

Odhořívací (převážně ocelové)
Zplyňovací
1. třída

Emisní třída kotle:

2. třída

Není známo
Druh používaného paliva (resp. paliv) a zdroje energie:

Odhad podílu (v %) jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné
potřeby budovy (včetně ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynové kotle,
přímotopy, kamna apod.). 6

Dřevo

%

0

Černé uhlí

%

0

Hnědé uhlí

%

0

Zemní plyn

%

0

Elektřina

%

0

Jiný zdroj

%

0

součet procent %

0

5

Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je splněna podmínka, že
nahrazovaný kotel na pevná paliva nesplňující 3., 4. nebo 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5 může sloužit jako hlavní zdroj vytápění.
6

Součet uvedených podílů použitých paliv a zdrojů enegie musí být 100 %.
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7. Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)
7

Okres:

ORP:

Obec:

Část obce:

PSČ:

Ulice:

Č. popisné:

Č. orientační:

Počet bytových jednotek:

Číslo listu vlastnictví nemovitosti:

Číslo parcely zastavěné nemovitosti:

Katastrální území:

Přítomnost plynové přípojky na pozemku žadatele
(příp. na hraně pozemku):
Předpokládané zahájení (měsíc a rok):

8

Ano
Ne

Plocha vytápěných obytných
místností (m 2 ):
Předpokládané ukončení (měsíc a rok):

7

ORP – obec s rozšířenou působností.

8

Přesné datum bude závazně stanoveno ve smlouvě o poskytnutí dotace.

8

8. Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádostí (zaškrtněte dokumenty, které předkládáte k žádosti)
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. 9

R

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového nebo polovičního podílu v rodinném domě k nákupu, instalaci a provozování nového
zdroje tepla a k realizaci dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.

VZ
O

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového nebo polovičního podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci
a provozování nového zdroje tepla a k realizaci dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků
bytové jednotky.
Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného
jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků polovičního nebo většinového podílu na předmětném rodinném domě k
nákupu, instalaci a provozování nového zdroje tepla a k realizaci dalších souvisejících opatření v rodinném domě.
Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka části nebo celého pozemku, na němž
se dům nachází.
Plná moc k podání žádosti o dotaci, je-li relevantní.
9

Dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje,
lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či
jiné dokumenty). V případě kotlů nahrazených před 31. 12. 2016, u kterých třída nebyla stanovena, lze nahradit čestným prohlášením
o tom, že je třída kotle neznámá. V souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší, která vešla v účinnost 1. 9. 2018, je v případech, kdy
není výrobce zdroje schopen zajistit odborně způsobilou osobu za vyhláškou stanovený referenční finanční limit, možné využít odborně
způsobilou osobu jiného výrobce oprávněnou k provádění kontrol stejného typu zdroje. Pokud zvolí žadatel jinou odborně způsobilou
osobu, bude muset na požádání obce předložit komunikaci s výrobcem, ze které vyplývá, že mu výrobce není schopen vhodnou odborně
způsobilou osobu doporučit. Za odborně způsobilou osobu je dle aktuálního znění zákona o ochraně ovzduší považována fyzická osoba,
která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
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9. Čestná prohlášení
• Prohlašuji, že na stejné opatření (zdroj tepla) nebyla v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, poskytnuta podpora z národních programů Zelená
úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) nebo že udržitelnost takového
projektu již skončila.
• Prohlašuji, že v případě vytápění objektu více zdroji tepla je/byl měněný kotel na pevná paliva s ručním přikládáním primárním zdrojem
tepla a je/byl prokazatelně v provozu.
• Prohlašuji, že souhlasím s případnou kontrolou předmětu dotace a podmínek přidělení dotace, a to včetně zpřístupnění všech prostor, kde
mají být, budou nebo byly realizovány investice zahrnuté do celkových způsobilých výdajů.
• Prohlašuji, že jsem nebyl(a) odsouzen(a) za trestný čin v souvislosti s čerpáním dotací z veřejných zdrojů.
• Prohlašuji, že souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním svého jména a příjmení, obce trvalého pobytu, roku
narození, dotačního titulu, účelového určení dotace, výše poskytnuté dotace a smlouvy, kterou je mi dotace poskytována.
• Prohlašuji, že nemám závazky vůči Jihočeskému kraji po lhůtě splatnosti a že jsem řádně vypořádal(a) veškerou dotaci či finanční
výpomoc poskytnutou Jihočeským krajem.
• Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami poskytování dotace z tohoto dotačního programu v rámci Specifického cíle 2.1, prioritní
osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 a porozuměl(a) jeho obsahu.
• Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a že jsem si vědom(a), že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu dotace
a postih ve smyslu platných právních předpisů.

VZ
O

R

• Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti a jejích povinných přílohách ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o
životním prostředí, za účelem administrace tohoto dotačního programu, včetně kontroly plnění povinností stanovených v programu a
uzavřené smlouvě. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, Jihočeskému kraji, řídícímu orgánu Operačního programu Životní prostředí,
kterým je Ministerstvo životního prostředí, i jeho partnerům, zejména Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR a
příslušným orgánům Evropské komise, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.
Zároveň jsem si vědom(a) svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny
uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V

Dne

XX.YY.2021

Žádost vytiskněte až po odeslání elektronické žádosti a …
Podpis žadatele
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VZ
O

R

Město XY

**

Ing. Jméno Příjmení
Ulice 1
12345

Číslo jednací:
Dotační program: Kotlíkové dotace

NEOTEVÍRAT

Jihočeský kraj

České Budějovice

U Zimního stadionu 1952/2
370 76

