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Ing. Věslav Michalik, CSc., náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací 

 

Praha dne 6. 5. 2022 

Č.j.: 054503/2022/KUSK 

 

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU  

 

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje 

 č. 010-15/2022/ZK ze dne 25. 4. 2022 vyhlašuji   
 

Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro 

nízkopříjmové domácnosti“ 

 
Poskytovatelem dotace dle uvedeného Programu je Středočeský kraj, který je příjemcem dotace 

z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Program bude zveřejněn způsobem 

umožňující dálkový přístup na úřední desce Středočeského kraje do 31. 12. 2026.   

Program obsahuje:  

• účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, 

• důvody podpory stanoveného účelu, 

• předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu, 

• maximální výši dotace v jednotlivém případě,  

• okruh způsobilých žadatelů, 

• lhůtu pro podání žádosti, 

• kritéria pro hodnocení žádosti, 

• lhůtu pro rozhodnutí o žádosti, 

• podmínky pro poskytnutí dotace, 

• vzor žádosti včetně jejích povinných příloh. 

 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programu stanovena takto: 

od 6. června 2022 od 10:00 do 31. srpna 2022 do 23:59 hodin. 

V případě, že celkový objem peněžních prostředků požadovaných v žádostech překročí 

objem peněžních prostředků určených na Program, může být příjem žádostí 

Poskytovatelem pozastaven. Tato skutečnost bude oznámena na internetových stránkách 

Středočeského kraje v kolonce „Kotlíkové dotace“ na této internetové adrese: 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace-2021-2027 

 

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace-2021-2027


Zborovská 11   150 21 Praha 5               tel.: 257 280 111               podatelna@kr-s.cz                    www.kr-stredocesky.cz 

 

 

 

Dotace je účelová a lze ji poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím 

veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), a to i na dokončené realizace dílčího projektu před 

vyhlášením tohoto Programu; časová způsobilost výdajů konečných uživatelů, tj. příjemců 

dotace, je stanovena od 1. ledna 2021. 

 

Žádost je nutné nejprve vyplnit a odeslat v elektronickém systému. Po vygenerování žádosti 

bude přiřazen unikátní kód a pořadové číslo žádosti. Nejpozději do 30 pracovních dní ode dne 

odeslání žádosti v elektronické podobě je žadatel povinen doručit: 

 

a) vygenerovanou a podepsanou žádost v listinné papírové podobě se všemi náležitostmi a 

přílohami v obálce na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 

5, PSČ 150 21, a to osobně do podatelny v úředních hodinách, které jsou zveřejněny na 

internetových stránkách Středočeského kraje, nebo prostřednictvím poštovních nebo 

kurýrních služeb. 

 

V případě doručení listinné papírové podoby žádosti prostřednictvím pošty či kurýrní 

služby je rozhodující datum doručení na Krajský úřad Středočeského kraje, nikoliv datum 

předání zásilky poště či kurýrní službě k přepravě. 

Obálka s vygenerovanou žádostí musí být označená jménem, příjmením, adresou a PSČ 

konečného uživatele. Na obálce musí být uvedeno: 

Žádost o dotaci z Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském 

kraji pro nízkopříjmové domácnosti – NEOTEVÍRAT“ 

 

nebo 

 

b) vygenerovanou žádost ve formátu pdf spolu se všemi náležitostmi a přílohami ve formátu 

pdf prostřednictvím datové schránky na Krajský úřad Středočeského kraje; identifikátor 

datové schránky Středočeského kraje: keebyyf. Konečný uživatel zašle žádost 

prostřednictvím své vlastní datové schránky, případně bude zaslána prostřednictvím 

datové schránky jiné oprávněné osoby (např. zmocněnce na základě plné moci s úředně 

ověřeným podpisem, případně zákonného zástupce); na žádost zaslanou z odlišné datové 

schránky bude hleděno, jako by nebyl vůbec doručena. V případě, že nebude žádost 

v termínu do 30 pracovních dnů ode data odeslání žádosti v elektronické podobě 

doručena prostřednictvím datové schránky, bude tato žádost vyřazena z důvodu 

nedodržení podmínek Programu. 

 

 

 

 

 

 

…….……..………………………………… 

    Ing. Věslav Michalik, CSc. 

náměstek hejtmanky pro oblast 

     financí, dotací a inovací 


