Plzeňský kraj
vyhlašuje VÝZVU
v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech
2021+“ k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačních titulů „Pořízení
ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení
ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany “.

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností
podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících
látek na území Plzeňského kraje.

1. HARMONOGRAM VÝZVY
Zveřejnění Výzvy k podání žádostí

12. 4. 2022, 8.00 hod.

Příjem žádostí od

16. 5. 2022, 8.00 hod.

Ukončení přijímání žádostí

31. 8. 2022, 23.59 hod.

nebo v den vyčerpání alokace pro žádosti, nastane-li tento den dříve,
datum k ukončení přijímání žádostí může být prodloužen na základě rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí ČR a následném schválení Radou Plzeňského kraje
2. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Pro tuto výzvu je předběžně alokováno pro dotační titul:
„Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ celkem 154 840 000 Kč,
„ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ celkem
500 000 000 Kč.

3. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
1. Podání žádosti
Prvním krokem je podání elektronického formuláře žádosti v aplikaci eDotace,
která je dostupná na internetovém portálu Plzeňského kraje (http://dotace.plzenskykraj.cz), kde žadatel uvede základní údaje o žadateli a novém zdroji vytápění.

Podmínkou podání elektronického formuláře je zřízení uživatelského účtu v aplikaci
eDotace.
V druhém kroku doručí žadatelé, kteří při elektronickém podání získali pořadové číslo,
podepsanou písemnou žádost se všemi náležitostmi a přílohami v obálce
do 10 pracovních dnů od přidělení pořadového čísla. Žádost je možné zaslat poštou
(rozhoduje podací razítko) nebo podat osobně v úředních hodinách podatelny
Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále i „Krajský úřad PK“).
Podané předžádosti žadatelů do dotačního titulu „Předžádost - Pořízení
ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ se automaticky stávají
žádostmi dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové
občany“ a to ke dni příjmu žádostí do předmětného dotačního titulu. Žadatelé doloží
písemnou žádost se všemi náležitostmi a přílohami v obálce do 10 pracovních dnů
od dne spuštění příjmu žádostí (16. 5. 2022). Žadatelé postupují dle Pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v
domácnostech 2021+“.
Pro žadatele, kteří nepodali předžádost do dotačního titulu „Předžádost - Pořízení
ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ bude otevřen dotační titul
„ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ (dále
jen „zásobník“), který bude ukončen nejpozději dne 31. 8. 2022, 23.59 hod. nebo dříve
v případě vyčerpání finanční alokace ve výši 500 000 000 Kč. Žadatelé postupují dle
Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického
vytápění v domácnostech 2021+“. Plzeňský kraj bude žádat Ministerstvo životního
prostředí ČR o navýšení finančních prostředků v celkové výši podaných žádostí do
zásobníku. V případě schválení finančních prostředků budou uzavřeny smlouvy o
poskytnutí dotace se všemi žadateli ze zásobníku.

Podací místo (doručovací adresa):
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Písemné dokumenty se podávají v zalepené obálce označené:
a) „odbor životního prostředí“,
b) názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj., „Pořízení ekologického
vytápění v domácnostech 2021+“,
c) plným jménem žadatele a adresou,

d) textem "Neotvírat – žádost o dotaci“,
e) registrační číslo žadatele získané podáním elektronického formuláře v aplikaci
eDotace.
V rámci doručení písemných dokumentů žádosti na podacím místě (Krajském úřadě
PK) bude žadateli vystaveno potvrzení o převzetí žádosti. Více informací ke zřízení
účtu a podání elektronického formuláře v aplikaci eDotace je k nalezení v
uživatelských příručkách „Jak si založit účet veřejnost“ a „Jak zadat žádost do
aplikace“, které jsou dostupné na webových stránkách http://dotace.plzenskykraj.cz/verejnost.
Později nebo jiným způsobem doručené žádosti o dotaci budou vyřazeny.

4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA


Pravidla pro žadatele a příjemce z dotačního programu „Pořízení ekologického
vytápění v domácnostech 2021+“ (příloha č. 1)



Závazné pokyny Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti (MŽP – 1. výzva
OPŽP)

5. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
Fyzické osoby realizující předmět dotace v rodinném domě1, bytové jednotce
v bytovém domě2, nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, které zároveň
v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí
a předmětná nemovitost je umístěna na území Plzeňského kraje.

1

kterým se rozumí 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 vyhlášené výzvy považován také
bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty, a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje
definici pro byt (dále jen „rodinný dům“). Ostatní stavby určené např. pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion
apod.) se za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.
2

je stavba na bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a k tomuto účelu je určena a využívána. Za bytový dům se pro potřeby
vyhlášené výzvy nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny,
kanceláře, rekreační ubytování apod.)

6. KONTAKTNÍ OSOBY
Bc. Magda Kadlecová, e-mail: magda.kadlecova@plzensky-kraj.cz, tel.:377 195 538
Zuzana Chalupná, e-mail: zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 774
Jana Soukupová, e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
Ing. Eva Platzová, e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz, tel.:377 195 689
Mgr. Lenka Platzová, e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Bc. Lucie Franková, e-mail: lucie.frankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620
Mgr. Jana Farková, e-mail: jana.farkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 100
Marcela Bártová, e-mail: marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí. PK není
povinen poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby
zveřejnění rozhodnutí Rady PK. Proti těmto rozhodnutím nelze podat opravný
prostředek ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Plzeňský kraj si vyhrazuje právo neuzavřít veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního
programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ v případě, že by
neobdržel výše uvedené finanční prostředky od poskytovatele dotace Ministerstva
životního prostředí ČR.

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1: Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci dotačního programu „Pořízení
ekologického vytápění v domácnostech 2021+“

