Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu
Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
A. Kraje
I.

Oblasti podpory

1. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou
příjemci dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (= projekt kraje).
V jejich gesci bude finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým
osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje (= dílčí
projekt).
2. Podpora fyzickým osobám – konečným uživatelům bude poskytována pouze na zdroje tepla
specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020 (OPŽP), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je
současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny
s účinností až od určitého budoucího data.
3. Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:
-

II.

tepelné čerpadlo,
kotel na pevná paliva,
plynový kondenzační kotel,
instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
„mikro“ energetická opatření.

Základní podmínky
1. Zahájení příjmů žádostí 14. 8. 2015,
2. Projekt kraje musí být v souladu s výstupy příslušného programu zlepšování kvality
ovzduší a Národního programu snižování emisí v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dílčí projekty fyzických osob mohou být podporovány v zónách a aglomeracích se
zhoršenou kvalitou ovzduší (jedná se o zóny a aglomerace s překročením imisních limitů
pro alespoň jednu z dále uvedených znečišťujících látek: PM10, PM2,5 nebo benzo (a)pyren
dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011 sestavených ČHMU, pro které jsou
zpracovány programy zlepšování kvality ovzduší, zpracované v souladu se zákonem č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů – je relevantní pro veškeré území České republiky).
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4. V prvním kole (v první výzvě) budou mít kraje k dispozici 3 mld. V následujících letech tj.
do 2020 ještě dalších 6 mld.
5. Výše procentuálního podíl na alokaci se v daném kraji odvíjí od počtu kotlů k výměně se
zohledněním kvality ovzduší v dotčeném území. Minimální procentuální podíl na alokaci
v dané výzvě, je pro jednotlivé kraje uveden v následující tabulce:

Kraj

Min. podíl z alokace (%)

Praha

0,79

Středočeský

17,26

Jihočeský

10,10

Plzeňský

7,72

Karlovarský

2,24

Ústecký

5,39

Liberecký

4,68

Královehradecký

6,67

Pardubický

5,93

Vysočina

7,96

Jihomoravský

4,52

Olomoucký

5,74

Zlínský

5,35

Moravskoslezský

15,64

6. Minimální počet realizovaných projektů (výměna kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním) musí být do konce roku 2018 (při vyhlášení krajských výzev do konce roku
2017) v jednotlivých krajích následující:
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Kraj

Min. počet realizovaných výměn

Praha

160

Středočeský

3460

Jihočeský

2020

Plzeňský

1540

Karlovarský

440

Ústecký

1080

Liberecký

940

Královehradecký

1340

Pardubický

1180

Vysočina

1600

Jihomoravský

900

Olomoucký

1140

Zlínský

1080

Moravskoslezský

3120

Celkem

20 000

7. V případě, že bude kraj schopen na realizaci projektu rozdělit více prostředků, tj. podpořit
více projektů, a to zvláště s ohledem na počty výměn výše, bude možno minimální
alokace navýšit, a to jak pro jednotlivé kraje, tak na výzvu celkem. Navýšení pro
jednotlivé kraje bude možné i v případě, že některý z krajů neprojeví zájem projekt ze
specifického cíle 2.1 realizovat.
8. Do konce programového období (2020) musí dojít k min. 80 000 výměnám.

3

III.

Dokumenty k podání žádosti

1. Žádost v Monitorovacím systému 2014+ (pouze elektronicky),
2. Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele (kraj) a o způsobu jednání
žadatele (kraj),
3. Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se Státním fondem životního prostředí
ČR - plná moc pro pracovníka pověřeného jednáním se Státním fondem životního prostředí
ČR (SFŽP ČR),
4. Analýza proveditelnosti v níže uvedené struktuře:
-

-

Analýza problému
Cíle projektu kraje
Nástroje projektu kraje
 Velikost požadované alokace
 Spolupráce s obcemi/NGO
 Koncentrace dotační podpory
 Marketingová strategie ke zvýšení absorpční kapacity
Plánované výsledky a výstupy
Monitoring projektu kraje
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