
                                        
                                                                                                                                 

Plzeňský kraj  

vyhlašuje VÝZVU 

k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Pořízení ekologického 

vytápění v domácnostech II“ (dále jen „dotační titul“) v rámci dotačního programu 

„Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“   

 

Cílem dotačního titulu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících  

se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území 

Plzeňského kraje.   

 

1. HARMONOGRAM VÝZVY  

Příjem žádostí od 30. 10. 2017, 8.00 hod. 

Ukončení přijímání žádostí 31. 1. 2018, 14.00 hod. 

nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve  

 

2. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

Žádost bude podána ve dvou krocích.  

Prvním krokem je podání elektronického formuláře v aplikaci eDotace, která je 

dostupná na internetovém portálu Plzeňského kraje (http://dotace.plzensky-kraj.cz). 

Žadatel tím získá registrační číslo, které je zároveň pořadovým číslem. 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“). 

Po uzavření dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ bude 

bezprostředně poté otevřen dotační titul „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického 

vytápění v domácnostech II“ (dále jen „zásobník“) a to do vyčerpání alokace 

15 000 000 Kč. Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu „Pořízení 

ekologického vytápění v domácnostech II“. Žádosti v zásobníku budou využity 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/


                                        
                                                                                                                                 

v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu 

„Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“.   

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 titulu, tj., „Pořízení ekologického 

vytápění v domácnostech II“, 

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.plzensky-

kraj.cz/verejnost. 

Elektronický formulář je možné podat pouze v termínu vyhlášení výzvy nebo do 

vyčerpání 100 % alokace finančních prostředků pro danou výzvu. Pro podání 

elektronického formuláře bude otevřen v aplikaci eDotace dotační titul „Pořízení 

ekologického vytápění v domácnostech II“, který bude dosažením 100 % alokace 

uzavřen.  

Později nebo jiným způsobem doručené žádosti o dotaci budou vyřazeny.  

O vyčerpání alokace, uzavření dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění 

v domácnostech II“ a následném otevření dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení 

ekologického vytápění v domácnostech II“, bude Plzeňský kraj (dále jen „PK“) 

informovat na svých webových stránkách. 

 

 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost


                                        
                                                                                                                                 

3. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 223.880.000 Kč.  

 

4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

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

 Závazné pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Výzva pro kraje č. 2 

(příloha č. 2). 

 

5. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  

Fyzické osoby realizující předmět dotace v rodinném domě1 umístěném na území 

Plzeňského kraje. 

 

6. KONTAKTNÍ OSOBY 

Ing. Lucie Vaňková, e-mail: lucie.vankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 166 

Mgr. Martina Beránková, e-mail: martina.berankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620   

Zuzana Chalupná, e-mail: zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 774  

Mgr. Lenka Platzová, e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485 

Jana Soukupová, e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768 

Eva Křenková, e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 277  

 

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.  

 

                                                           

1 Rodinným domem 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 rodinnou rekreaci nebo 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. 

 

mailto:lucie.vankova@plzensky-kraj.cz
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PŘÍLOHY:  

Příloha č. 1: Pravidla pro žadatele a příjemce z dotačního titulu „Pořízení ekologického 

vytápění v domácnostech II“ 

Příloha č. 2: Závazné pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Výzva pro kraje č. 

2 

 

FORMULÁŘE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI: 

Písemná žádost o poskytnutí dotace (formulář č. 1)* 

 

FORMULÁŘE PO REALIZACI PŘEDMĚTU DOTACE: 

Protokol uvedení zdroje do trvalého provozu (formulář č. 2)* 

Potvrzení o likvidaci stávajícího kotle (formulář č. 3)* 

 

*Dle Pravidel pro žadatele a příjemce z dotačního titulu „Pořízení ekologického 

vytápění v domácnostech II“ je nutné kromě těchto formulářů předložit další potřebné 

dokumenty. 


