Dokumenty potřebné k vyúčtování dílčího projektu
Povinné dokumenty pro VŠECHNY příjemce:

1. Formulář Vyúčtování dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji I.
2. Soupiska výdajů dílčího projektu
3. Kopie faktur (daňových dokladů) od dodavatelů
a. Faktura (daňový doklad) musí být označena registračním číslem
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000012 a názvem projektu „Snížení emisí
z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji“.
b. Dodavatel musí na faktuře uvést rozpis předmětu fakturace i fakturované
částky.
4. Kopii výpisu z bankovního účtu jako doklad o zaplacení faktur (daňových
dokladů) nebo příjmový pokladní doklad od dodavatele v případě plateb
v hotovosti
a. Kopie bankovního výpisu dokládající úhradu faktury musí být vždy
opatřena originálním podpisem příjemce dotace.
5. Kopie dokladu o uvedení zařízení (z dotace pořízeného zdroje tepla) do provozu
6. Fotodokumentace odstranění vyměňovaného (starého) a instalace nového zdroje
tepla a v relevantních případech jeho napojení na otopnou soustavu a na
komínové těleso
7. Kopie dokladu o likvidaci kotle (kotlového tělesa). Doklad o likvidaci musí být
potvrzen ze strany výkupny kovů nebo sběrného dvora. Formulář Potvrzení
o likvidaci kotle (kotlového tělesa) je uveřejněn na webových stránkách
www.kr-olomoucky.cz
V případě instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE) – kotle výhradně
na biomasu nebo tepelná čerpadla nebo solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu
teplé vody doložit i:

+

Kopii osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých
zákonů, ne starší 5 let, fyzické osoby, která prováděla fyzickou instalaci
vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie

V případě realizace „mikro“ energetického opatření doložit i:

+

Fotodokumentaci provedeného opatření vedoucího ke snížení energetické
náročnosti rodinného domu („mikro“ energetického opatření) před a po jeho
provedení, případně i v průběhu jeho provádění
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V případě realizace projektu z programu Nová zelená úsporám doložit i:

+

Kopii Registračního listu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová
zelená úsporám

V případě uplatňování nákladů na projektovou dokumentaci doložit i:

+

Kopii relevantní projektové dokumentace

V případě uplatňování nákladů na rekonstrukci stávajícího nebo při výstavbě nového komínu
doložit i:

+

Revizní zprávu spalinové cesty (může vyhotovit pouze osoba, která je současně
držitelem živnostenského listu v oboru kominík a revizním technikem spalinových
cest)

Originály všech dokladů si příjemce dotace uschová pro případ kontroly, a to do 31. 12. 2023
(tj. do konce udržitelnost dílčího projektu, která je stanovena ve smlouvě uzavřené mezi
fyzickou osobou (příjemcem) a poskytovatelem dotace). Do tohoto data musí být nový zdroj
tepla provozován v rodinném domě, do kterého byl nainstalován. Příjemce je oprávněn
vyměnit v rámci dílčího projektu pořízený zdroj tepla pouze za zdroj tepla se stejnými nebo
lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.
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