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1) Zdůvodnění

1) Zdůvodnění:
Na jednání Rady města Žatce dne 2. 9. 2019 byla předložena informace k výzvě č. 1/2019
MŽP – „Kotlíkové půjčky“.
Ministerstvem životního prostředí („MŽP“) byla vypsána Výzva č. 1/2019 k předkládání
žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na
pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve
vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.
Cílem výzvy je podpořit aktivity vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů a dalších
znečišťujících látek a realizaci adaptačních opatření reagujících na probíhající změnu klimatu
ve městech a obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Výzva je
navržena synergicky ke 117. výzvě OPŽP v rámci specifického cíle 2.1 – tzv. „kotlíkovým
dotacím“ – kde je podporována výměna nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za moderní
ekologicky šetrné zdroje v domácnostech.
K dosažení synergického propojení s OPŽP je příjemce podpory povinen poskytnuté finanční
prostředky využít nejprve k naplnění Cíle 1 a později, bude-li mít o realizaci vlastního
projektu zájem, k naplnění Cíle 2. Záměr žadatele realizovat vlastní projekt dle Cíle 2 musí
žadatel jasně vyznačit do formuláře žádosti o podporu.
Cíle Výzvy
Cíl 1:
Zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje
tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen
„OPŽP“) v rámci specifického cíle 2.1 v domácnostech Karlovarského, Moravskoslezského a
Ústeckého kraje formou zvýhodněné zápůjčky.
Nevratná část podpory je v rámci Cíle 1 určena na zajištění služeb specialisty na výměnu
kotlů, který bude majitelům rodinných domů 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 OPŽP. Specialistu na
výměnu kotlů je povinen zajistit příjemce podpory dle této Výzvy, tj. obec (akceptováno je
zajištění specialisty dodavatelem či vlastními pracovníky).
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.
Pokud příjemce podpory hodlá realizovat vlastní projekt v rámci Cíle 2, je příjemce podpory
povinen využít finanční prostředky, získané v rámci Cíle 1 (s výjimkou finančních prostředků
určených na zajištění specialisty na výměnu kotlů), na realizaci vlastních projektů naplňující
Cíl 2 a splňující podmínky této Výzvy. V případě, že tyto prostředky nezíská zpět ve formě
splátek od domácností, kterým byla bezúročná návratná finanční pomoc poskytnuta, je
příjemce povinen zajistit dofinancování projektu z vlastních zdrojů.
V rámci Cíle 2 jsou podporovány pouze projekty naplňující ustanovení o účelovém vázání
finančních prostředků dle § 7 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak níže
uvedené typy projektů. V případě, že žadatel má zájem realizovat jiný, níže neuvedený, typ
projektu, podléhá jeho podpora schválení Fondu.
V rámci Cíle 2 je tedy možné finanční prostředky použít buď na dofinancování vlastního
podílu uznatelných nákladů (u projektů z OPŽP, které město v danou dobu již realizuje
v rámci podané žádosti na OPŽP nebo na ně podá žádost) nebo popřípadě na uhrazení
způsobilých nákladů u nových projektů týkajících se:
 úspory energie a obnovitelné zdroje energie (maximální míra podpory 90 %)*
 další adaptační a mitigační opatření ve vztahu ke změně klimatu (maximální míra
podpory 80 %)**.
Termíny Výzvy
Příjem žádostí: od 6. 2. 2019 do 29. 11. 2019 (případně do vyčerpání alokace) Po 30. 9. 2019
může Fond uvolnit nevyužitou alokaci pro zbylé kraje.
Dokončení výměn nevyhovujících kotlů v domácnostech (Cíl 1): 31. 12. 2021
Dokončení projektů realizovaných městem (Cíl 2): 28. 2. 2023
Výše podpory
Maximální souhrnná výše podpory (Cíl 1, Cíl 2) je určena počtem skutečně realizovaných
výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva, za každou realizovanou výměnu splňující
podmínky Výzvy: 150–200 tis. Kč (dle typu).
Postup obcí v případě zájmu o čerpání „Kotlíkové půjčky“:
1. Zajistí specialistu na výměnu kotlů
2. Provedou průzkum, jaký je o kotlíkové půjčky zájem
3. Podají žádost na SFŽP ČR
4. Vyhlásí vlastní výzvu pro domácnosti
5. Poskytují půjčky, přijímají splátky
6. Vyúčtují realizované výměny, zbytek peněz vrátí SFŽP ČR nebo
7. Použijí na realizaci vlastních projektů
8. - spolufinancování projektů OPŽP
- realizace nových projektů
Výhody kotlíkové půjčky pro domácnosti:

-

Poskytována na 100 % způsobilých výdajů
Po celou dobu splácení je bezúročná – RPSN 0 %
Lze ji kdykoliv a bez sankce předčasně splatit
Maximální měsíční splátka: 2 000 Kč (1. splátka = dotace; doporučujeme provést
zajištění)
Doba splácení až 10 let

Na předchozích jednáních Rady města Žatce konaných dne 15. 4., 13. 5. a 17. 6. 2019 byla
předkládána informace k problematice kotlíkových půjček. Zároveň na jednání Rady města
Žatce bylo dne 15. 7. 2019 usnesením č. 519/19 schváleno uzavření Smlouvy o spolupráci
s kotlíkovým specialistou.
V současné době kotlíkový specialista eviduje zájemce o kotlíkové půjčky a shromažďuje
žádosti. K 21. 8. 2019 je přijato 31 žádostí. Zájemci se kotlíkovému specialistovi mohou
přihlásit do 31. 8. 2019. Poté, v termínu do 29. 11. 2019, bude Městem Žatec podána žádost o
poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů.
O podání žádosti o poskytnutí podpory bude Rada města a Zastupitelstvo města informováno
na následujících jednáních.

