VÝZVA č. 1
pro zájemce o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci (kotlíková půjčka)
Obec Lišnice vyhlašuje v souladu s článkem 9 odst. 9.1 a 9.2 „Programu poskytování návratné finanční
výpomoci žadatelům v územní působnosti obce Lišnice na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle
podmínek 4. výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje“ a dále v souladu s usnesením zastupitelstva obce
Lišnice č. 5/2.2/2020 ze dne 27. 2. 2020 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí bezúročné finanční
výpomoci (kotlíková půjčka).

1

Předmět podpory

Předmětem podpory je poskytnutí bezúročné návratné finanční podpory na financování výměny starého,
nevyhovujícího kotle na pevná paliva za nový ekologický zdroj a to dle podmínek a v souladu se 4. výzvou
kotlíkových dotací Ústeckého kraje.

2

Poskytnutí podpory

Bezúročná návratná finanční výpomoc bude poskytnuta z rozpočtu Obce Lišnice, IČ 00266019, 434 01 Lišnice
s využitím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, dle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

3

Správce programu

Správcem programu je Obce Lišnice, IČ 00266019, 434 01 Lišnice.

4

Administrátor programu

Administrátorem programu je Obecní úřad Lišnice, 434 01 Lišnice.

5

Výše odpory

Minimální podpora může být poskytnuta až do výše skutečných uznatelných nákladů výměny.
Maximální výše podpory:
•
200.000, - Kč v případě pořízení tepelného čerpadla, nebo kotle na biomasu
•
150.000, - Kč v případě pořízení kotle na plyn

6

Alokace programu

Celková předpokládaná alokace činí 1.000.000,00 Kč.

7

Žadatel

Oprávněným žadatelem“ je fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce Lišnice, Koporeč a Nemilkov
splňující podmínky „Programu poskytování návratné finanční výpomoci žadatelům v územní působnosti
obce Lišnice na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 4. výzvy kotlíkových dotací
Ústeckého kraje“.

8

Místo realizace

Místem realizace výměny starého, nevyhovujícího kotle na pevná paliva za nový ekologický zdroj
je nemovitost - stavba k trvalému bydlení, nacházející se na katastrálním území obce Lišnice.

9

Uznatelné výdaje

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady vynaložené na stavební práce, dodávky
a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
a. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů
na úpravu spalinových cest,
b. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla
c. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně
nákladů na úpravu spalinových cest,
d. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy, nebo úpravou
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, nebo kombinovaného
bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na
realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
e. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k
prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení to
trvalého provozu),
f. náklady na projektovou dokumentaci, realizovanou příslušně autorizovanou osobou (Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě), pokud je nezbytná pro realizaci akce.

10 Neuznatelné výdaje
Všechny ostatní výdaje vynaložené příjemcem jsou považovány za výdaje nezpůsobilé, a to zejména:
a.
b.
c.
d.
e.

daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb,
náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
úhrada úvěrů a půjček,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné,
balné, doprava, bankovní poplatky, správní poplatky apod.),
f. náklady na právní spory,
g. náklady spojené s pořízením výpisu z katastru nemovitostí,
h. výdaje související se zpracováním a předložením žádosti.

11 Datum zahájení příjmu žádostí
1. 4. 2020 12:00 hod.

12 Datum ukončení přijmu žádostí
31. 5. 2020 12:00 hod.

13 Způsob podání žádosti
Žádost, včetně povinných příloh se podává v papírové podobě na podatelnu administrátora programu na
adrese: Obecní úřad Lišnice, Lišnice 42, 434 01 Lišnice.
Žádost se podává osobně, nebo prostřednictvím poštovních služeb.
Formulář žádosti o návratnou finanční výpomoc je k dispozici na podatelně správce programu.
V elektronické podobě je žádosti o návratnou finanční
https://www.oulisnice.cz/obcane-a-obec/kotlikove-pujcky/

výpomoc

je

k

dispozici

Neúplné žádosti mohou být žadateli vráceny k doplnění nejpozději však do 10. 6. 2020.

na

adrese

14 Podmínky pro poskytnutí podpory
Žadatelem o poskytnutí návratné finanční výpomoci může být pouze fyzická osoba disponující platnou
„Smlouvou o poskytnutí investiční dotace k realizaci dílčího projektu (akce) v rámci Dotačního programu na
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje“.

15 Rozhodování o výši podpory
O poskytnutí/neposkytnutí návratné finanční výpomoci rozhodne zastupitelstvo obce Lišnice nejpozději do
10. 7. 2020.
Na poskytnutí podpory není právní nárok.

16 Odkaz na „Program poskytování návratné finanční výpomoci žadatelům v
územní působnosti obce Lišnice na předfinancování výměny kotlů na pevná
paliva dle podmínek 4. výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje“.
Úplné znění „Programu poskytování návratné finanční výpomoci žadatelům v územní působnosti obce
Lišnice na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 4. výzvy kotlíkových dotací
Ústeckého kraje“ - ke stažení ZDE.
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