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(ŘO OPŽP)
 Vyhlašuje výzvu vůči
krajům
 Poskytuje dotaci na
krajský projekt
 Zprostředkující
subjekt je SFŽP

Zlínský kraj
(příjemce)
 Zpracovává a
předkládá projekt
kraje
 Vyhlašuje a realizuje
program vůči
domácnostem
 Administruje
program
 Provádí publicitu

Domácnosti - FO
(koneční uživatelé)
 Realizují dílčí projekty

Cíl programu a doba realizace
Cíl

• Přispět k omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší ve
Zlínském kraji prostřednictvím výměny nevyhovujících,
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva

Indikátory

• Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u
kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí
(min. 1080 ks)

Doba
realizace

• Plánované zahájení = přelom roku 2015 a 2016
• Dvě až tři výzvy v letech 2015 – 2017
• Realizace posledních výměn kotlů nejpozději v roce 2018

V případě úspěšné realizace, bude Program pokračovat i v dalších letech –
budou alokovány další zdroje.

Finanční alokace a způsobilé výdaje
Alokace pro Zlínský kraj:
• cca 155,3 mil. Kč pro domácnosti Zlínského kraje na
roky 2015 – 2017
Zdroje financování:
• 85 % Fond soudržnosti
• 15 % Státní rozpočet
Časová způsobilost výdajů:
• od vyhlášení výzvy MŽP vůči krajům, tj. od 15. 7. 2015

Program - kdo může žádat
• Žádat mohou majitelé rodinných domů, jejichž
domy jsou vytápěny kotly na pevná paliva.
• S předložením žádosti a realizací výměny kotle
musí souhlasit všichni majitelé nemovitosti.
• Důležitá je definice rodinného domu.
• Nejsou podporovány chaty, hotely, penziony,
ubytovny, bytové domy, které mají více jak 3
samostatné byty.
• Dílčí projekt musí být realizován ve Zlínském
kraji.
• Nejsou vyčleněny žádné obce – podporován je
celý Zlínský kraj.

Program - na co je možné žádat 1/2
Výměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
• tepelné čerpadlo
• kotel na pevná paliva (Ecodesign)
 automatické přikládání
 ruční přikládání (podmínkou je
akumulační nádrž o objemu
min. 55 l/kW instalovaného
výkonu)
• plynový kondenzační kotel
Podporovaná zařízení musí být uvedena v seznamu výrobků a technologií, který bude
veden SFŽP.

Program - na co je možné žádat 2/2
Další podporovaná opatření:
• instalace solárně termických soustav
pro přitápění nebo přípravu TV (v
kombinaci výše uvedeným zdrojem
tepla)
• „mikro“ energetická opatření u
rodinných domů, které nesplňují
klasifikaci energetické náročnosti
budovy úroveň C – úsporná, či
nežádají o podporu programu Nová
zelená úsporám
Podporovaná zařízení musí být uvedena v seznamu výrobků a technologií, který bude
veden SFŽP.

„Mikro“ energetická opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Typ opatření
Zateplení střechy nebo půdních prostor
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných
mostů
Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např.
zádveří)
Dílčí výměna oken
Výměna vstupních a balkonových dveří
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Konkrétní opatření musí být potvrzeno ENERGETICKÝM SPECIALISTOU (seznam
energetických specialistů je na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Program - na co není možné žádat
Z programu nebude možné podpořit:
• výměna kotle spalujícího pouze biomasu za kotel spalující uhlí
nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu
• náhrada kotle s automatickým přikládáním
• výměnu kotle v rodinných domech, kde byla výměna zdroje
podpořena v době od 1. 1. 2009
z programů:
 Zelená úsporám
 Nová zelená úsporám

Způsobilé výdaje dílčích projektů 1/2
• Stavební práce, dodávky a služby
spojené s realizací:
 kotle na pevná paliva,
 tepelného čerpadla,
 plynového kondenzačního kotle,
 solární termické soustavy,
 nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné
soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo
dodavatelem (vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje
tepla pro vytápění).

Způsobilé výdaje dílčích projektů 2/2
• Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu
způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů,
pouze v období do kolaudace nebo uvedení do trvalého provozu.
• Náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy pouze
v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o
energetické náročnosti, tj. min. klasifikační třídy energetické náročnosti
budovy „C“.
• Služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti
navrhovaného řešení (zdroj tepla a „mikro“ energetická opatření)
• Náklady na projektovou dokumentaci
• Stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření
vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu (tzv. „mikro“
energetická opatření), kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.

Omezení způsobilosti výdajů dílčích projektů
• Ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů je poskytnuta
dotace ve výši odpovídající příslušné procentní sazbě (70 až 85
%) – viz dále
• Výše Způsobilých výdajů je omezena na 150 000 Kč celkem (v
tom max. 20 000 Kč na „mikro“ energetická opatření)

Míra podpory dílčích projektů
•

Míra podpory závisí na typu nově
instalovaného zdroje tepla:
 70 % pro kotel spalující pouze uhlí
 75 % pro kombinovaný kotel (uhlí a
biomasa) nebo plynový kotel
 80 % pro tepelné čerpadlo nebo kotel pouze
na biomasu

• Podpora může být navýšena o 5 % v případě prioritních obcí
se zhoršenou kvalitou ovzduší - 121 obcí ve Zlínském kraji
(Seznam obcí je přílohou výzvy pro kraje.)

Seznam prioritních obcí ve Zlínském kraji
ORP
Bystřice pod
Hostýnem

Název obce
Blazice, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Vítonice

Holešov

Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice,
Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice

Kroměříž

Bezměrov, Břest, Hulín, Chropyně, Jarohněvice, Kroměříž, Kvasice, Kyselovice, Lutopecny, MorkoviceSlížany, Pravčice, Skaštice, Střížovice, Záříčí, Zlobice, Žalkovice

Luhačovice
Otrokovice
Rožnov pod
Radhoštěm
Uherské Hradiště

Luhačovice, Slavičín
Bělov, Napajedla, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov, Žlutava
Dolní Bečva, Hutisko-Solanec, Rožnov pod Radhoštěm, Vidče, Zubří
Babice, Bílovice, Boršice, Březolupy, Hluk, Huštěnovice, Jalubí, Kněžpole, Kunovice, Modrá, Nedakonice,
Ostrožská Nová Ves, Staré Město, Sušice, Topolná, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Velehrad, Zlechov

Uherský Brod
Bojkovice, Dolní Němčí, Nivnice, Strání, Šumice, Uherský Brod, Vlčnov
Valašské Klobouky Brumov-Bylnice, Nedašov, Štítná nad Vláří-Popov, Valašské Klobouky
Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Lešná, Mikulůvka, Oznice, Police, Poličná, Střítež nad
Valašské Meziříčí
Bečvou, Valašské Meziříčí, Zašová
Vizovice
Březová, Slušovice, Veselá, Vizovice
Vsetín

Bystřička, Halenkov, Hovězí, Jablůnka, Karolinka, Lidečko, Nový Hrozenkov, Ratiboř, Vsetín

Zlín

Březnice, Fryšták, Machová, Mysločovice, Racková, Sazovice, Tečovice, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí

Jednotlivé fáze vedoucí až k proplacení podpory
Předložení
žádosti (osobně
nebo poštou v
listinné podobě)

Schválení
žádosti v
Radě
Zlínského
kraje

Formální
posouzení a
hodnocení
přijatelnosti

Uzavření
smlouvy

Žádosti se
nebudou
kvalitativně
hodnotit, bude
záležet na pořadí

Doložení
realizace
výměny a
vyúčtování
dotace

Proplacení
podpory

Žádost o dotaci – náležitosti a přílohy
Vždy

A. Formulář žádosti
B. Fotodokumentace stávajícího kotle

Je-li
relevantní

C. Písemný souhlas s realizací nového zdroje vytápění od:
• spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu/bytové jednotky
• druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové
jednotky v rámci společného jmění manželů
• vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od
vlastníka pozemku

Jedna z
možností

D. Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti „mikro“ energetického
opatření
E. Průkaz energetické náročnosti budovy
F. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Akceptaci žádosti z programu
Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí) opatření
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy (bude upřesněno
v podmínkách)

Žádost bude předkládána v listinné podobě na KÚZK – osobně nebo poštou.

Ilustrace fotodokumentace stávajícího kotle
• Fotodokumentace musí být zřetelná,
musí být poznat jak napojení na
otopnou soustavu, tak na komínové
těleso.
• Je-li to možné, je vhodné
vyfotografovat také štítek kotle.

Informace
Kontaktní e-mail pro dotazy:
kotliky@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz, sekce Dotace a granty
www.opzp.cz, Výzvy, 16.výzva, Dokumenty
Seznam schválených zařízení www.opzp.cz
Seznam energetických specialistů www.mpo.cz, www.eazk.cz
Odbor Řízení dotačních programů:
Ing. Petr Hasala, tel.: 577 043 825
Ing. Kristýna Drahotůská, tel.: 577 043 833
Ing. Petr Valášek, tel.: 577 043 826

Děkuji za pozornost.

