Pravidla Programu Čist• energie Praha pro rok 2011
Dotace hl. m. Prahy na přeměnu topn‚ch systƒmů z tuh‚ch nebo kapaln‚ch paliv na ekologicky ušlechtil† paliva a využitˆ obnoviteln‚ch zdrojů
energie na ‰zemˆ hl. m. Prahy (d†le jen „dotace“) sloužˆ jako motivace fyzick‚ch nebo pr†vnick‚ch osob k realizaci změn topn‚ch systƒmů ve
prospěch ušlechtil‚ch paliv nebo k využitˆ obnoviteln‚ch zdrojů energie (d†le jen „OZE“) v bytov‚ch objektech s charakteristikou trvalƒho
užˆv†nˆ jako bytu na ‰zemˆ hl. m. Prahy, kterƒ nesloužˆ k podnik†nˆ (d†le jen „byt“), kterƒ vedou ke snˆženˆ emisˆ škodlivin a tˆm ke zlepšenˆ
ovzdušˆ.
1) Možnost zˆsk†nˆ dotace se t‚k† všech fyzick‚ch osob s trval‚m pobytem na ‰zemˆ Českƒ republiky a pr†vnick‚ch osob se sˆdlem na
‰zemˆ Českƒ republiky, kterƒ vlastnˆ nebo užˆvajˆ na ‰zemˆ hl. m. Prahy byt a kterƒ zprovoznˆ ekologick‚ zdroj v bytě v termˆnu od 1.9. 2010
do 31.10. 2011.
2) Dotace se vztahuje na:
a) n†hradu neekologickƒho topnƒho systƒmu ve prospěch ušlechtil‚ch paliv (topn‚ plyn, elektřina) přˆpadně přechod na centr†lnˆ
z†sobov†nˆ teplem;
b) n†hradu neekologickƒho topnƒho systƒmu ve prospěch OZE (např. tepeln† čerpadla);
c) n†hradu ekologickƒho topnƒho systƒmu topn‚m systƒmem využˆvajˆcˆm OZE (s v‚jimkou dřeva a dřevnˆch palivov‚ch produktů),
pokud na tento zdroj nebyla v předchozˆch deseti letech poskytnuta dotace;
d) n†hradu lok†lnˆch topidel vyt†pěnˆm centr†lnˆho typu (el. kotel, plyn. kotel nebo CZT), pokud na tato topidla nebyla v předchozˆch
deseti letech poskytnuta dotace;
e) modernizaci plynovƒho vyt†pěnˆ centr†lnˆho typu v‚měnou starƒho plynovƒho kotle za nov‚, pokud na původnˆ kotel nebyla
v předchozˆch deseti letech poskytnuta dotace;
f) ohřev teplƒ užitkovƒ vody sol†rnˆmi kolektory;
g) fotovoltaickƒ čl†nky;
h) využitˆ OZE v novostavb†ch (nevztahuje se na dřevo a dřevnˆ palivovƒ produkty).
3) Dotace se nevztahuje na:
a) topn‚ zdroj využˆvajˆcˆ topn‚ plyn, elektřinu nebo centr†lnˆ z†sobov†nˆ teplem, nainstalovan‚ v novostavbě, novƒ půdnˆ vestavbě a v
rekreačnˆm objektu;
b) využitˆ OZE v rekreačnˆm objektu;
c) topn‚ zdroj, kter‚ konstrukčně umožňuje spalovat i neekologick† paliva;
d) ekologick‚ zdroj, s finančnˆ podporou z jinƒho dotačnˆho titulu;
4) V přˆpadě kombinace vˆce ekologick‚ch zdrojů, instalovan‚ch v průběhu uplynul‚ch deseti let lze dotaci přidělit v r†mci bytu pouze na
jeden z nich; podpora dvou ekologick‚ch zdrojů v průběhu uvedenƒho obdobˆ je možn† pouze v přˆpadě kombinace novƒho ekologickƒho
zdroje určenƒho k vyt†pěnˆ a systƒmu ohřevu teplƒ vody sol†rnˆmi kolektory (toto zv‚hodněnˆ se nevztahuje na kombinaci fotovoltaickƒ
elektr†rny a sol†rnˆch kolektorů).
5) Hl. m. Praha může poskytnout investorovi dotaci na z†kladě pˆsemnƒ „Ž†dosti o poskytnutˆ dotace z Programu Čist† energie Praha“ (d†le
jen „ž†dost“), podanƒ na předepsanƒm formul†ři.
6) Realizacˆ Pravidel Programu Čist† energie Praha pro rok 2011 (d†le jen „pravidla“) je pověřen odbor ochrany prostředˆ Magistr†tu hl. m.
Prahy (d†le jen „OOP MHMP“).
7) Informace o způsobu pod†nˆ ž†dosti a požadovan‚ch dokladech obsahuje Instrukce pro investora ekologickƒho zdroje (d†le jen
„instrukce“), kter† je souč†stˆ formul†ře ž†dosti.
8) Lhůta pro pod†nˆ ž†dosti je nejpozději do 21 kalend†řnˆch dnů od uvedenˆ ekologickƒho zdroje do provozu. Investoři, kteřˆ uvedli
ekologick‚ zdroj do provozu v obdobˆ od 1.9.2010 do 9.6.2011, musˆ podat ž†dost nejpozději do 30.6.2011.
9) Podanƒ ž†dosti budou zaregistrov†ny a vyhodnoceny podle předepsan‚ch podmˆnek (při zachov†nˆ pořadˆ pod†nˆ ž†dosti). Ž†dosti
ne‰plnƒ, nedostatečně vyplněnƒ, nedoloženƒ požadovan‚mi doklady nebo nepodepsanƒ ztr†cˆ pořadˆ. Investor bude k doplněnˆ ž†dosti
vyzv†n do 30 kalend†řnˆch dnů od data pod†nˆ ž†dosti. Nedoplnˆ-li investor ž†dost v předepsanƒm termˆnu nebo nebude-li doplněnˆ
dostatečnƒ, bude jeho ž†dost vyřazena a poskytnutˆ dotace zamˆtnuto. Doplněn† ž†dost je zařazena zpět do pořadˆ dle data doručenˆ jejˆho
doplněnˆ. Hlavnˆ město Praha v přˆpadě nesplněnˆ podmˆnek smlouvy nebo „pravidel“ smlouvu s investorem neuzavře a ž†dost zamˆtne, o
čemž investora pˆsemně informuje.
10) Ž†dosti podanƒ po termˆnu, uvedenƒm v odstavci 8, budou registrov†ny a vyhodnoceny podle odstavce 9; v přˆpadě nevyčerp†nˆ limitu
finančnˆch prostředků na vyplacenˆ ž†dostˆ podan‚ch v ř†dnƒm termˆnu, rozhodne v z†věru v‚platnˆho obdobˆ OOP MHMP o jejich vyplacenˆ
v plnƒ nebo alikvotnˆ v‚ši (dle zůstatku finančnˆch prostředků určen‚ch pro tento ‰čel v rozpočtu hl. m. Prahy).
11) Splněnˆ termˆnů uveden‚ch v odstavcˆch 1 a 8 je jednou ze z†kladnˆch podmˆnek pro poskytnutˆ dotace. V přˆpadě nesplněnˆ termˆnu
pod†nˆ ž†dosti dle odstavce 9 bude postupov†no dle odstavce 10.
12) Instalace a zprovozněnˆ novƒho ekologickƒho zdroje musˆ b‚t provedeno a n†sledně dokladov†no v souladu s přˆslušn‚mi technick‚mi
normami a bezpečnostnˆmi předpisy odbornou firmou. K posouzenˆ dostatečnosti dokladů je opr†vněno pouze hl. m. Praha, zastoupenƒ OOP
MHMP.
13) V‚še dotace :
dotace nemůže b‚t vyššˆ než investorem skutečně vynaloženƒ a doloženƒ n†klady (s omezenˆm dle n†sledujˆcˆ tabulky);
Typ ekologick‚ho zdroje (m‚dia)

dotace

omezenƒ
max. 70 % doložen‚ch n†kladů
topn‚ plyn, elektřina, CZT
2.000 Kč / 1 kW
max. 30.000 Kč na bytovou jednotku
max. 50 % doložen‚ch n†kladů
topn‚ plyn (modernizace centr†lnˆho vyt†pěnˆ) 1.500 Kč / 1 kW max. 25.000 Kč na bytovou jednotku
max. 250.000 na centr†lnˆ kotelnu
tepeln† čerpadla
80.000 Kč
max. 50 % doložen‚ch n†kladů
dřevo, dřevnˆ palivovƒ produkty
40.000 Kč
max. 50 % doložen‚ch n†kladů
max. 60.000 Kč na jedno zařˆzenˆ
fotovoltaickƒ čl†nky
4.000 Kč / 1 m2
max. 50 % doložen‚ch n†kladů
max. 60.000 Kč na jedno zařˆzenˆ
sol†rnˆ kolektory
8.000 Kč / 1 m2
max. 50 % doložen‚ch n†kladů
14) Dotace ve v‚ši uvedenƒ v odstavci 13 budou poskytov†ny pouze do vyčerp†nˆ finančnˆch prostředků určen‚ch k tomuto ‰čelu v rozpočtu
hl. m. Prahy v z†vislosti na datu pod†nˆ ž†dosti, doloženƒ všemi požadovan‚mi doklady, respektive na datu doplněnˆ ž†dosti kompletnˆmi
doklady.
15) OOP MHMP podle předložen‚ch dokladů určˆ v‚ši dotace, hl. m. Praha uzavře s investorem smlouvu a v souladu s touto smlouvou vyd†
odboru ‰četnictvˆ Magistr†tu hl. m. Prahy nejpozději do 8 kalend†řnˆch t‚dnů od podpisu smlouvy oběma stranami přˆkaz k ‰hradě. Investor v
přˆpadě kladnƒho vyřˆzenˆ ž†dosti obdržˆ v přˆloze informačnˆho dopisu stejnopis smlouvy.
16) Na dotaci nenˆ pr†vnˆ n†rok. Odstoupenˆ od smlouvy podle stanoven‚ch podmˆnek za hl. m. Prahu realizuje OOP MHMP.

