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Vážená paní
Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

V Praze dne
Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:

21. května 2018
MZP/2018/330/786
Ing. Jaroslav Michna
267 122 416

Vážená paní vedoucí,
dovolte mi vyjádřit se k Vašemu dopisu s č. j. KUJI 32241/2018 ze dne 25. dubna 2018
ve věci stanoviska ke změnám typu zdrojů a k započtení projektů financovaných z rozpočtu
Krajského úřadu Kraje Vysočina do indikátoru 2. výzvy programu kotlíkových dotací.
Na základě osobního jednání mezi zástupci Státního fondu životního prostředí ČR
a zástupci Kraje Vysočina dne 20. dubna 2018, na kterém byla problematika konzultována,
Vám sděluji, že souhlasím s umožněním dodatečných změn typu zdroje u již podaných
žádostí za předpokladu, že v průběhu administrace bude zachována auditní stopa.
To znamená, že o změnu typu zdroje bude požádáno písemně ze strany žadatele a k této
žádosti se Krajský úřad Kraje Vysočina vyjádří. Z tohoto vyjádření bude patrné odůvodnění,
zda Krajský úřad Kraje Vysočina změnu umožnil. Aktuálně doručené žádosti o změnu typu
zdroje je tedy možné schválit.
Žádosti o poskytnutí podpory, které budou zčásti financovány z krajského rozpočtu,
je možné započítat do plnění indikátoru projektu. Takto financované žádosti je nutno uvést
ve vyhodnocení programu v rámci Přílohy č. 5 Závazných pokynů pro Specifický cíl 2.1,
Prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 – Výzva pro kraje č. 2,
ve které budou odlišeny od ostatních projektů plně financovaných z prostředků EU. Způsob
odlišení si určí administrátoři kraje a sdělí ho projektovému manažerovi krajského projektu.
U žádostí, které budou podpořeny z krajských finančních prostředků v plné výši, nelze v tuto
chvíli poskytnout jednoznačné stanovisko k jejich zapojení do plnění indikátoru 2. výzvy
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kotlíkových dotací. Toto téma bude muset být nejprve diskutováno s Evropskou komisí, vůči
které jsou indikátory Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí vykazovány.
Ministerstvo životního prostředí vítá informaci o kladném přístupu Krajského úřadu Kraje
Vysočina k zapojení vlastních finančních prostředků na výměnu zastaralých kotlů. Podobně
jako v Moravskoslezském kraji, který částečně snižuje podíl spolufinancovaný fyzickou
osobou v rámci 1. a 2. výzvy, lze do budoucna tyto finanční prostředky i ve Vašem kraji
využít za účelem dosažení vyššího počtu výměn zdrojů tepla v rámci chystané 3. výzvy
kotlíkových dotací.
S pozdravem
Ing. Jan Kříž
podepsáno elektronicky
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