ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
z Programu Čistá energie Praha
(dříve Program dotací hl.m.Prahy na přeměnu topných systémů a
využití obnovitelných zdrojů energie na území hl.m. Prahy)

2012

Po přečtení celé žádosti vyplňte strojem nebo hůlkovým písmem. Podejte nejpozději do 21 dnů
od uvedení nového topného zdroje do provozu v podatelně MHMP.

EC:
1) Identifikační údaje investora (žadatele)

3) Informace o objektu

Příjmení / Název

Druh objektu :
 rodinný dům

Jméno

datum narození / IČO

Ulice

číslo orientační / popisné

Městská část

PSČ

bytový dům
novostavba

Počet samostatných bytových jednotek v objektu
celkem
Počet bytových jednotek, na něž byla poskytnuta
dotace před 1.9.2011
Počet bytových jednotek, na něž je požadována
dotace v roce 2012

Telefon :
Mobilní telefon :
E-mail :

Počet vytápěných místností

Vztah investora (žadatele) k objektu :
1. Vlastník nebo jím pověřená osoba
2. Uživatel, nájemník
3. Jiný (upřesněte)

Klasifikace investora (žadatele) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.




fyzická osoba nepodnikající
fyzická osoba podnikající
právnická osoba podnikající
právnická osoba – občanské sdružení
právnická osoba – nadace
právnická osoba – církev
jiné (upřesněte)

Celkové rozměry vytápěného prostoru

4) Údaje o původním topném zdroji
1.hnědé uhlí, 2.černé uhlí, 3.koks 4.topná nafta, 5.topný
olej, 6.elektřina, 7.topný plyn, 8.jiné (upřesněte)

Typ a výkon topného zdroje (kW)

Bankovní spojení
peněžní ústav

5) Údaje o novém energetickém zdroji

číslo účtu / identifikátor peněžního ústavu

specifický symbol

1.topný plyn, 2.elektřina 3.centrálně vyráběné teplo,
4.tepelné čerpadlo, 5. biomasa, 6. solární kolektory,
7. jiné (upřesněte)

variabilní symbol
Typ a výkon zdroje (kW)

2) Adresa přeměny (instalace) energ. zdroje
Ulice

Městská část

číslo orientační / popisné

PSČ

Termín uvedení do provozu :

6) Prohlášení a podpis (vyplňte a, b nebo c podle typu žadatele)
Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly, žádostí,
smlouvou a instrukcí, porozuměl jsem jejich obsahu a
mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom, že
uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu
příspěvku a postih ve smyslu platných právních
předpisů.
Souhlasím se zveřejněním údajů uvedených v žádosti o
dotaci a ve smlouvě o poskytnutí příspěvku.

a) fyzická osoba
Příjmení

Jméno

Datum narození

Datum :

b) osoba zmocněná k jednání na základě plné moci
Jméno / Název

Adresa / Sídlo

Datum narození / IČO

Podpis :

Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly, žádostí,
smlouvou a instrukcí, porozuměl jsem jejich obsahu a
mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom, že
uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu
příspěvku a postih ve smyslu platných právních
předpisů.
Souhlasím se zveřejněním údajů uvedených v žádosti o
dotaci a ve smlouvě o poskytnutí příspěvku.

Plná moc ze dne :

Datum :

c) právnická osoba

Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly, žádostí,
smlouvou a instrukcí, porozuměl jsem jejich obsahu a
mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom, že
uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu
příspěvku a postih ve smyslu platných právních
předpisů.
Souhlasím se zveřejněním údajů uvedených v žádosti o
dotaci a ve smlouvě o poskytnutí příspěvku.

Příjmení :
Jméno :
Datum narození :
Příjmení :
Jméno :

Datum :

Podpis :

1.Podpis:

Datum narození :
2.Podpis :

Výpis z OR ze dne :

7) Vyhodnocení

N E V Y P L Ň O V A T !!!
Chybějící doklady (jiné nedostatky) :

Počet bytových jednotek :
Technické parametry :
(směrodatné pro výši příspěvku)

Doložené náklady :
Výše příspěvku :

Vyhodnotil :

datum :

Kontrola :

datum :

Schválil :

datum :

Doplněno :

Převzal:

Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012
Dotace hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů
energie na území hl. m. Prahy (dále jen „dotace“) slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci změn topných systémů ve
prospěch ušlechtilých paliv nebo k využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) v trvale obývaných bytových objektech
nevyužívaných k podnikání (dále jen „byt“), které vedou ke snížení emisí škodlivin a tím ke zlepšení ovzduší.
1) Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s trvalým pobytem na území České republiky a právnických osob se sídlem na
území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt a které zprovozní ekologický zdroj v bytě v termínu od 1.9. 2011
do 31.10. 2012.
2) Dotace se vztahuje na:
a) náhradu neekologického topného systému ve prospěch ušlechtilých paliv (topný plyn, elektřina) případně přechod na centrální
zásobování teplem;
b) náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla);
c) náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů),
pokud na tento zdroj nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;
d) náhradu lokálních topidel vytápěním centrálního typu (el. kotel, plyn. kotel nebo CZT), pokud na tato topidla nebyla v předchozích
deseti letech poskytnuta dotace;
e) modernizaci plynového vytápění centrálního typu výměnou starého plynového kotle za nový, pokud na původní kotel nebyla
v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;
f) ohřev teplé užitkové vody solárními kolektory;
g) využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty).
3) Dotace se nevztahuje na:
a) topný zdroj využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě, nové půdní vestavbě a v
rekreačním objektu;
b) využití OZE v rekreačním objektu;
c) topný zdroj, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva;
d) ekologický zdroj, s finanční podporou z jiného dotačního titulu;
4) V případě kombinace více ekologických zdrojů, instalovaných v průběhu uplynulých deseti let lze dotaci přidělit v rámci bytu pouze na
jeden z nich.
5) Hl. m. Praha může poskytnout investorovi dotaci na základě písemné „Žádosti o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha“ (dále
jen „žádost“), podané na předepsaném formuláři.
6) Realizací Pravidel Programu Čistá energie Praha pro rok 2012 (dále jen „pravidla“) je pověřen odbor rozvoje veřejného prostoru
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „RVP MHMP“).
7) Informace o způsobu podání žádosti a požadovaných dokladech obsahuje Instrukce pro investora ekologického zdroje (dále jen
„instrukce“), která je součástí formuláře žádosti.
8) Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 21 kalendářních dnů od uvedení ekologického zdroje do provozu. Investoři, kteří uvedli
ekologický zdroj do provozu v období od 1.9.2011 do 9.6.2012, musí podat žádost nejpozději do 30.6.2012.
9) Podané žádosti budou zaregistrovány a vyhodnoceny podle předepsaných podmínek (při zachování pořadí podání žádosti). Žádosti
neúplné, nedostatečně vyplněné, nedoložené požadovanými doklady nebo nepodepsané ztrácí pořadí. Investor bude k doplnění žádosti
vyzván do 30 kalendářních dnů od data podání žádosti. Nedoplní-li investor žádost v předepsaném termínu nebo nebude-li doplnění
dostatečné, bude jeho žádost vyřazena a poskytnutí dotace zamítnuto. Doplněná žádost je zařazena zpět do pořadí dle data doručení jejího
doplnění. Hlavní město Praha v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo „pravidel“ smlouvu s investorem neuzavře a žádost zamítne, o
čemž investora písemně informuje.
10) Žádosti podané po termínu, uvedeném v odstavci 8, budou registrovány a vyhodnoceny podle odstavce 9; v případě nevyčerpání limitu
finančních prostředků na vyplacení žádostí podaných v řádném termínu, rozhodne v závěru výplatního období RVP MHMP o jejich vyplacení
v plné nebo alikvotní výši (dle zůstatku finančních prostředků určených pro tento účel v rozpočtu hl. m. Prahy).
11) Splnění termínů uvedených v odstavcích 1 a 8 je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí dotace. V případě nesplnění termínu
podání žádosti dle odstavce 9 bude postupováno dle odstavce 10.
12) Instalace a zprovoznění nového ekologického zdroje musí být provedeno a následně dokladováno v souladu s příslušnými technickými
normami a bezpečnostními předpisy odbornou firmou. K posouzení dostatečnosti dokladů je oprávněno pouze hl. m. Praha, zastoupené RVP
MHMP.
13) Výše dotace :
dotace nemůže být vyšší než investorem skutečně vynaložené a doložené náklady (s omezením dle následující tabulky);
Typ ekologického zdroje (média)

dotace

topný plyn, elektřina, CZT

2.000 Kč / 1 kW

modernizace - výměna
kotlů, rekonstrukce
centrálních kotelen

max. 4 bytové jednotky

1.500 Kč / 1 kW

5 a více bytových jednotek

1.000 Kč / 1 kW

typ země/voda, voda/voda
typ vzduch/voda, vzduch/vzduch
dřevo, dřevní palivové produkty
tepelná čerpadla

solární kolektory

80.000 Kč
50.000 Kč
40.000 Kč
8.000 Kč / 1 m2
(absorpční plochy)

omezení
max. 30.000 Kč na bytovou jednotku
max. 70 % doložených nákladů
max. 25.000 Kč na bytovou jednotku
max. 50 % doložených nákladů
max. 150.000 Kč na centrální kotelnu
max. 50 % doložených nákladů
max. 50 % doložených nákladů
max. 50 % doložených nákladů
max. 50 % doložených nákladů
max. 60.000 Kč na jeden systém
max. 50 % doložených nákladů

14) Dotace ve výši uvedené v odstavci 13 budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu
hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými doklady, respektive na datu doplnění žádosti kompletními
doklady.
15) RVP MHMP podle předložených dokladů určí výši dotace, hl. m. Praha uzavře s investorem smlouvu a v souladu s touto smlouvou vydá
odboru účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 8 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami příkaz k úhradě. Investor v
případě kladného vyřízení žádosti obdrží v příloze informačního dopisu stejnopis smlouvy.
16) Na dotaci není právní nárok. Odstoupení od smlouvy podle stanovených podmínek za hl. m. Prahu realizuje RVP MHMP.

I n s t r u k c e pro žadatele
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 506 ze dne 24.4.2012 „Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012“
(dále jen „pravidla“).

Komu je příspěvek určen :
Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území
hl. m. Prahy v době od 1.9.2011 do 31.10.2012 změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně
instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně
trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.). Poskytování
dotací se jednoznačně řídí pravidly, jejichž úplné znění je uvedeno na straně 3 tohoto formuláře.

Způsob podání žádosti:
Žadatel, který splní podmínky pravidel, může požádat o dotaci v rámci programu v roce 2012 následujícím způsobem:
 vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha“, dále jen žádost
 doloží žádost čitelnou fotokopií všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit
na požádání)
 Žádost doloženou požadovanými doklady předloží ke kontrole v úředních hodinách oddělení udržitelné
energetiky RVP MHMP (Jungmannova 35, dveře č. 418, telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa
dotace.topeni@praha.eu), seznámí se s obsahem „Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu Čistá
energie Praha“ a podepíše ji. Následně podá žádost vč. všech dokladů v podatelně Magistrátu
hl.m.Prahy.
Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 21 dnů od uvedení nového zdroje do provozu (od data uvedení do provozu
potvrzeného na stejnojmenném protokolu nebo záručním listu, viz bod 3 Nezbytné doklady). Výjimku tvoří žadatelé, kteří
uvedli do provozu ekologický zdroj od 1.9.2011 do 9.6.2012. Pro tyto žadatele je lhůta podání žádosti do 30. 6.
2012. Později podané žádosti, tj. podané po uvedených lhůtách, budou zaregistrovány a vyhodnoceny a pokud nebudou
finanční prostředky na dotace vyčerpány na vyplacení žádostí podaných v řádném termínu, rozhodne RVP MHMP o jejich
vyplacení, v plné nebo alikvotní výši, v závěru výplatního období.

Nezbytné doklady:
1) Jeden vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti.
2) Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury, účtenky, kupní smlouvy)
3) Potvrzené záruční listy všech energetických zdrojů s uvedením jejich výkonů, datem uvedení do provozu, vystavené
na jméno žadatele, případně protokol o uvedení do provozu (datum na těchto dokladech v období od 1.9.2011 do
31.10.2012 je rozhodující pro uplatnění žádosti).
4) Revizní zprávy (dle rozhodnutí RVP MHMP).
5) Doklad o smluvním zajištění dodávky příslušného topného média (zemní plyn, elektřina, CZT, atd.).
6) Pokud žadatel není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost souhlasem vlastníka
7) Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu
s razítkem podání. Výjimku tvoří modernizace stávajícího plynového vytápění (výměna plynového kotle).
8) V případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými
podpisy, případně ověřenou kopii plné moci.
9)

V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení ( 1x foto objektu a 1x foto nového zdroje). Fotografie
je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

Seznam nezbytných dokladů je z důvodu technické odlišnosti jednotlivých zdrojů pouze orientační.
Upřesňující informace k nezbytným dokladům pro Vaši konkrétní žádost je možné získat na tel.č. 23600
4314 nebo na emailu dotace.topeni@praha.eu .
V případě formálních nedostatků nebo technických nejasností si může RVP MHMP vyžádat další
doplňující doklady.

