Příloha č. 10
Rámcový harmonogram procesu kotlíkových dotací jako věci související s úhradou
první splátky Půjčky a vycházející ze studia dokumentu „Dotační program v rámci projektu
Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP
ŽP 2014-2020 – kotlíkové dotace III“ ve znění schváleném usnesením Zastupitelstva Karlovarského
kraje č. ZK 41/02/19 dne 28.2.2019:
Pro Karlovarský kraj nebo jeho příslušné útvary užíváme zkrácené označení „Kraj“.
Duben 2019

Počínaje 1.7.2019
Do 10 pracovních dnů od podání elektronické
žádosti
Do 75 pracovních dnů od přijetí listinné
žádosti
Do 40 pracovních dnů od splnění všech
náležitostí, tedy zřejmě od okamžiku kladného
hodnocení přijaté žádosti, nejpozději do 6
měsíců od podání žádosti
Do 30 pracovních dnů od schválení
předložených žádostí radou Kraje
Do 31.12.2021
Do 20 pracovních dnů od dokončení realizace
výměny zdroje tepla (= uvedení do provozu),
případně od podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace, pokud výměna zdroje tepla včetně
uvedení do provozu proběhla už před
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
Do 30 pracovních dnů od doručení závěrečné
zprávy Kraji
Do 30 pracovních dnů od ověření správnosti
závěrečné zprávy, tedy od ukončení kontroly
s kladným výsledkem

Celkem od přijetí žádosti o poskytnutí dotace
do vyplacení dotace 225 pracovních dnů plus
maximálně 140 dnů

Vyhlášení 1. výzvy Krajem (zřejmě postupně další
až do 31.12.2021).
Stanovení data zahájení příjmů žádostí (počínaje
1.7.2019) a informace o ukládání došlých žádostí
do pořadníku.
Výzev může být postupně více v závislosti na zájmu
občanů o dotace a na finančních zdrojích
z veřejných rozpočtů pro tuto oblast
Podávání elektronických žádostí prostřednictvím
elektronického systému Kraje
Podání žádosti v listinné podobě s předepsanými
ne/povinnými přílohami. Příjemcem žádosti opět
Kraj
Kraj provede hodnocení přijaté žádosti
Rada Kraje schválí předložené žádosti

Žadatel je informován o kladném výsledku a vyzván
k podpisu smluvního aktu (smlouvy) o poskytnutí
dotace
Realizace výměny zdroje tepla, revize a
zprovoznění technologie, zajišťování důkazů atd.
Podání závěrečné zprávy

Kontrola
Vyplacení dotace převodem na účet příjemce
dotace.
Je-li příjemce dotace též příjemcem půjčky a
přesahuje-li výše půjčky výši dotace, musí příjemce
dotace (tedy dlužník obce) ihned umožnit obci (tj.
poskytovateli půjčky) inkaso dotace ze svého účtu
v plné výši ve prospěch první splátky půjčky a pak
následuje pravidelné splácení půjčky
Vyskytne-li se potřeba oprav, dalších kontrol atd.,
doba se samozřejmě prodlužuje

Program obce Citice pro poskytování bezúročné návratné finanční výpomoci („Půjčky“) v intencích výzvy č.
1/2019 Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a v souladu se zněním
souvisejících dokumentů
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