Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Smlouva
Program na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech Moravskoslezského kraje (bezúročné zápůjčky)
Podporované aktivity
Cíl 1: Zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje
tepla splňující podmínky specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí v
domácnostech Moravskoslezského kraje formou zvýhodněné zápůjčky.
Cíl 2: Realizace adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu a projektů vedoucích ke
snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti, dosahování úspor energie na
straně spotřebitelů.

Oprávnění příjemci podpory
•
•
•

Obce, města a městské části v Moravskoslezském kraji
Příspěvkové organizace zřizované obcí, městem nebo městskou částí v Moravskoslezském
kraji
Obchodní korporace se 100% podílem obce, města nebo městské části
v Moravskoslezském kraji

Výše podpory
Maximální výše podpory je určena počtem skutečně realizovaných výměn nevyhovujících kotlů
na pevná paliva, za každou realizovanou výměnu splňující podmínky Programu: 150 –200 tis. Kč
(dle typu nového zdroje tepla).
Maximální míra podpory: 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Alokace Programu
500 mil Kč. (pro 2500 – 3333 kotlů dle výše poskytnuté bezúročné zápůjčky)
V první fázi je podpora z tohoto Programu určena výhradně na zajištění ex ante (zálohově
dopředu) předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech
Moravskoslezského kraje dle podmínek stanovených pro 67. výzvu (případně výzvu navazující)
Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1. Tato podpora je
poskytována jednotlivým domácnostem, vlastníkům rodinných domů, formou bezúročné
návratné finanční pomoci (zvýhodněné zápůjčky), která je realizována příjemcem podpory z
tohoto Programu. Součástí je i podpora na zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů, který
bude občanům nápomocen s návrhem a posouzením vhodného řešení výměny nevyhovujícího
kotle na pevná paliva, a který zajistí součinnost při realizaci výměny a případnou asistenci při
vyřizování žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí.
Následně může příjemce podpory využít finanční prostředky, které se mu vrátí ve formě splátek,
na realizaci vlastních projektů naplňujících cíle a splňující podmínky tohoto Programu, jedná se
zejména o níže uvedené aktivity.
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• Posílení vlastních zdrojů při financování projektů podpořených v rámci specifických cílů 5.1 a
5.2 Operačního programu Životní prostředí:
- Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov.
- Výměna nevyhovujících zdrojů tepla za nové účinné zdroje.
- Instalace obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání se zpětným
získáváním tepla do veřejných budov.
- Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.
• Posílení vlastních zdrojů při financování projektů podpořených v rámci specifického cíle 1.3
Operačního programu Životní prostředí:
- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv,
zlepšení přirozených rozlivů.
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich
urychleného odvádění kanalizací do toků.
• Posílení vlastních zdrojů při financování projektů podpořených v rámci specifického cíle 2.2
Operačního programu Životní prostředí:
- Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí
znečišťujících látek.
- Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke
snížení emisí a úrovně znečištění u stacionárních zdrojů.
- Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.
• Snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví příjemce podpory.
• Instalace obnovitelných zdrojů energie.
• Snižování energetické náročnosti a předcházení světelnému znečištění soustav veřejného
osvětlení.
• Pořízení vozidel s elektrickým pohonem.
• Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami.
• Efektivní ochrana a využívání vodních zdrojů s důrazem na problematiku sucha:
- Zajištění zásobování lokality s nedostatkem vodních zdrojů převodem vody z jiné
vodárenské soustavy pro překlenutí dlouhodobého sucha.
- Vyhledání a vybudování či revitalizace nových zdrojů pitné vody.
• Zvýšení přirozené retenční schopnosti vodních toků a niv.
 Zakládání, rozvoj a péče o systém sídelní zeleně s ohledem na zvýšení podílu, kvality a funkční
účinnosti sídelní zeleně a vodních ploch včetně jejich propojení.

Splácení bezúročné zápůjčky
Splácení zápůjčky ze strany fyzické osoby bude zahájeno nejpozději do 30 dní od okamžiku, kdy
fyzická osoba získá dotaci na výměnu nevyhovujícího kotle z Operačního programu Životní
prostředí, tzv. „kotlíkových dotací“ formou první zvýšené splátky, jejíž výše odpovídá dotaci,
kterou fyzická osoba získá.
o Bezúročná zápůjčka po celou dobu splácení (RPSN 0 %).
o Zápůjčku lze se strany fyzické osoby kdykoliv a bez sankce předčasně splatit.
o Maximální měsíční splátka: 2 000 Kč.
o Maximální doba splácení 10 let.
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Maximální výše podpory je omezena počtem skutečně realizovaných výměn nevyhovujících
kotlů v dané obci a typem nového zdroje tepla v domácnostech.

Typ nového zdroje tepla

Maximální výše podpory na realizaci
vlastního projektu za jednu provedenou
výměnu

Tepelné čerpadlo, kotel
na biomasu
Plynový
kondenzační
kotel

200 tis. Kč

Maximální výše podpory na
zajištění služeb specialisty na
výměnu kotlů za jednu provedenou
výměnu (pouze v případě zajištění
služby ze strany žadatele)
10 tis. Kč

150 tis. Kč

10 tis. Kč

Výpočet výše podpory proběhne na základě údajů o předem potvrzeném počtu výměn
k realizaci, které uvede žadatel do formuláře žádosti. Žadatel může požádat o navýšení tohoto
počtu formou rezervy v maximální výši 15 %.

Termíny Programu a období realizace
Termíny pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“):
Zahájení příjmu Žádostí: leden 2019
Ukončení příjmu Žádostí: 29. 3. 2019, nebo vyčerpáním alokace.
Termín pro doložení podkladů prokazujících provedených výměn nevyhovujících kotlů
v domácnostech:
Doložení realizace výměn kotlů v domácnostech: 31. 10. 2021
Termín pro doložení podkladů prokazujících realizaci projektu:
Doložení realizace projektu realizovaných žadatelem: 28. 2. 2023
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