Časté dotazy k výzvě č. 1/2022 k podávání žádostí o dotaci

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

DOTAZY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (VÝZVA, VÝŠE DOTACE, ŽADATEL)
1. Je výše podpory 100 %?
Ne. Výše podpory může být až 100 % uznatelných nákladů. Výpočet výše podpory je pak stanoven na
30 Kč za 1 ušetřenou kWh, maximálně pak 4 000 000 Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně a 10 000 000 Kč
pro obce nad 10 000 obyvatel.

2. Může žádat také město a městská část?
Ano, žadatel může být také město, městská část a hlavní město Praha.

3. Kolik žádostí smí 1 obec podat?
Výzva neomezuje počet žádostí na 1 obec, ale omezuje max. míru podpory, kterou jedna obec (jeden
subjekt, IČO) může v rámci 1 kalendářního roku získat. V případě obcí do 10 000 obyvatel vč. se jedná až o
4 000 000 Kč, u obcí nad 10 000 obyvatel až o 10 000 000 Kč.

4. Může 1 žadatel podat několik samostatných žádostí, až do maximální výše dotace pro
jednotlivé obce?
Ano, žadatel (jeden subjekt, IČO) může podat vícero žádostí, ale max. míra podpory nemůže být
překročena. Příklad: Obec o velikosti do 10 000 obyvatel podala v rámci jednoho kalendářního roku dvě
žádosti. Na základě předložených dokumentů může získat za každou žádost až 3 000 000 Kč (v součtu
6 000 000 Kč). Pro oba projekty však získá maximálně 2 000 000 Kč, protože nesmí být překročena maximální
míra dotace, která je určena pro tento typ žadatele na 4 000 000 Kč. Maximání výše podpory se vztahuje vždy
na 1 kalendářní rok.

5. Je po vyčerpání prostředků plánována další výzva na rekonstrukci veřejného osvětlení?
Ano. Po vyčerpání prostředků nebo po skončení výzvy v roce 2023 bude vypsána navazující výzva
Národního plánu obnovy na rekonstrukci veřejného osvětlení. Výše alokace a další podmínky této výzvy
budou včas upřesněny.

6. Je rekonstrukce veřejného osvětlení investiční podporou vedena v režimu podpory
malého rozsahu (de minimis)?
Ne. Na tuto investiční podporu se vztahuje výjimka podle Obecného nařízení o blokových výjimkách
(GBER) dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
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Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení
o blokových výjimkách. Režim de minimis se na rekonstrukci veřejného osvětlení nevztahuje.

7. Jaký je rozdíl mezi kolovou a průběžnou výzvou?
Současná výzva na veřejné osvětlení je průběžná. To znamená, že je podpora přiznána tomu žadateli,
který splní formální a hodnotící požadavky kladené v rámci žádosti o dotaci. Přijaté žádosti jsou
vyhodnocovány průběžně. Oproti tomu kolová výzva čeká na uzavření příjmu žádostí a následně jsou žádosti
jako celek hodnoceny na základě splnění formálních náležitostí a hodnoceny na základě vážených kritérií.

8. Ve výzvě je uvedeno, že obce nad 10 000 obyvatel mohou čerpat dotaci v maximální míře
10 mil. Kč. Toto omezení se vztahuje na celé dotační období nebo pro každý rok 2022
a 2023 – tedy dohromady celkem 20 mil Kč.
Maximální částka dotace je omezena na jednoho žadatele (jeden subjekt, IČO) na 1 kalendářní rok
zveřejněné dotační výzvy Národního plánu obnovy.

9. Obcí prochází silnice I. třídy. Podél této silnice máme veřejné osvětlení umístěné na
sloupech ČEZ. Jelikož příští rok bude ČEZ toto nadzemní vedení nahrazovat kabelovým
vedením uloženým v zemi, jsme nuceni toto naše veřejné osvětlení kompletně
zrekonstruovat, včetně doplnění dalších světelných bodů pro splnění požadavků norem ČN
EN13201 a dosažení úspory elektrické energie. Je tento projekt možný podat do této
výzvy?
Popisujete případ, kdy dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, a můžete proto o dotaci požádat.
Důvody stojící za touto rekonstrukcí (plánované rušení sloupů ve vlastnictví společnosti ČEZ) jsou z pohledu
poskytovatele dotace druhotné.

10. Je dotace vyplácena předem?
Ano. Dotace je vyplácena ex ante, tedy předem. K vyplacení dotace dojde po schválení žádosti
o dotaci v rámci procesu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

11. Lze o dotaci požádat hned 1. ledna 2022 elektronicky? Jak dlouho potrvá, než bude
schválena?
Ano. O dotaci bude možné požádat elektronicky přes Agendový informační systém MPO (AIS MPO).
V případě této výzvy se jedná o průběžné vyhodnocování přijatých žádostí a nečeká se proto na uzavření celé
výzvy (tj. do 30. června 2023). O aktuálním stavu žádosti budou žadatelé informováni v AIS MPO. Doba, která
uběhne od podání žádosti k vydání rozhodnutí o jejím poskytnutí nebo zamítnutí je individuální. Neměla by
však přesáhnout jednotky měsíců.
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DOTAZY K PODMÍNKÁM VÝZVY
TERMÍNY, NÁRODNÍ PARKY)

(ÚSPORA,

UDRŽITELNOST,

PŘÍLOHY ,

12. Je úspora 30 % na primární energii počítána vůči celé soustavě veřejného osvětlení dané
obce nebo jen vůči rekonstruované části?
Úspora 30 % na primární energii musí být dosažena na rekonstruované části.

13. Čestné prohlášení o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky, zároveň v podstatě stejný
dokument po nás bude vyžadován jako povinná příloha po oznámení o doporučení
projektu. Z předchozí věty tedy vyplývá, že již při podání žádosti o dotaci má být
vysoutěžený zhotovitel nebo se mýlím?
Čestné prohlášení pouze slouží jako indikace, že je žadatel o dotaci seznámen s povinnostmi na
zadávání a vyhodnocování nabídek veřejné zakázky. Žadatel prohlásí, že pro výběr dodavatele bude
postupovat v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem č. 136/2014 Sb. o zadávání veřejných
zakázek. Toto čestné prohlášení nemá vazbu na čas, kdy bude žadatel zhotovitele soutěžit a očekává se, že
tak učiní až po podání žádosti. Výše uvedené nevylučuje případ, že žadatel má v čase podání žádosti o dotaci
dodavatele již vysoutěženého.

14. Budou se muset v rámci průběhu projektu podávat zprávy o realizaci, žádosti o platbu,
popřípadě závěrečné vyhodnocení akce nebo budou zapotřebí jiné zprávy?
Požadavky na předkládání zprávy o realizaci, žádosti o platbu, náležitosti pro předložení závěrečné
vyhodnocení akce budou součástí Podmínek investiční dotace a metodických dokumentů. Ty budou
zveřejněny ještě v průběhu roku 2021.

15. Jaká je doba udržitelnosti a musíme v rámci doby něco vykazovat? Např. v rámci ročních
monitorovacích zpráv?
Doba udržitelnosti, resp. povinnosti o zasílání monitorovacích zpráv nebo informací o spotřebě
soustavy VO po realizaci projektu budou specifikovány v Podmínkách čerpání investiční dotace
a metodických dokumentech. Ty budou zveřejněny ještě v průběhu roku 2021.

16. Prosím o upřesnění nejzazšího termínu realizace – v případě podání žádosti o dotaci na
začátku roku 2022, bude muset být projekt dokončen ještě v roce 2022 nebo jaký je
předpokládaný nejzazší termín?
Rekonstrukce veřejného osvětlení je max. dvouletá dotace. Předpokládá se proto, že žadatel
zrealizuje rekonstrukci osvětlení do dvou let od vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ve výjimečných
a opodstatněných případech lze tato lhůta prodloužit. Záleží však na individuálním posouzení. V případě, že
není splněna lhůta realizace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a nebylo předtím schváleno prodloužení této
lhůty realizace, je povinen příjemce dotace poskytnuté prostředky vrátit v plné výši.
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17. Ve výčtu podporovaných subjektů není zmíněno, zda lze podpořit rekonstrukci VO, které
je vlastněné obcí (tj. podporovaným subjektem), ale přenesenou správu tohoto VO
zajištuje společnost ******, s.r.o. Tento subjekt na základě uzavřené smlouvy zajišťuje
správu, provoz, údržbu, opravy a obnovu veřejného a slavnostního osvětlení (pozn.
nejedná se o společnost ze 100 % vlastněnou obcí).
Výzva definuje, že příjemcem dotace mohou být pouze obce nebo společnosti vlastněné 100 % obcí.
Pokud je veřejné osvětlení v majetku obce, pak je přípustným žadatelem. V případě, že smluvní vztahy obce
omezují nebo mění rozsah vlastnického práva obce na veřejné osvětlení, je vhodné využít právních služeb pro
posouzení konkrétního případu. V tomto konkrétním případě ne.

18. Lze z této výzvy čerpat podporu i na celkovou pasportizaci? Ve výzvě je v rámci uznatelných
nákladů uvedeno: Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová
dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po
realizaci projektu).
Ano, zajištění pasportizace je uznatelným nákladem.

19. Území Národních parků, která jsou vyloučena z možnosti čerpat v této výzvě, jsou brána
území pouze 4 Národních parků ČR (bez Chráněných krajinných oblastí)?
Ano, území Národních parků jsou vyloučena a jedná se o tato území:


Krkonošský národní park



Národní park České Švýcarsko



Národní park Podyjí

 Národní park Šumava
Vyloučení se netýká Chráněných krajinných oblastí.

20. Energetický posudek – chystá se novelizace vyhlášky č. 141/2021, která zásadně mění
strukturu EP, budou akceptovány i posudky starší, podle současného znění vyhlášky?
Energetický posudek musí být vytvořen v souladu s platnou legislativní úpravou. Pro podávání žádostí
o podporu od ledna 2022 budou také akceptovány energetické posudky vytvořené podle současného
platného znění, tedy v souladu vyhláškou č. 141/2021 (platná aktuálně k říjnu 2021).

21. Chystají se změny v Metodickém pokynu pro zpracovatele energetického posudku?
Aktualizovaný Metodický pokyn bude zveřejněn do konce roku 2021. Energetický posudek musí být
zpracován v souladu s platnou legislativou.

22. Kritérium o parametrech rušivého světla se ve vysvětlení odkazuje na výpočet
v předepsaném počtu referenčních úseků – jak to bude stanoveno? Máme za to, že v dané
normě tohle stanovení referenčních úseků není.
Problematika parametru rušivého světla a referenčních úseků bude blíže vysvětlena v Metodickém
pokynu. Ten bude zveřejněn do konce roku 2021.
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DOTAZY K PODPOŘE PŘÍPRAVY DOBÍJECÍCH STANIC (EV READY)
23. Je příspěvek EV ready poskytován taky na přípravu dobíjecího bodu pro kola?
Ne. Příspěvek je určen na přípravu dobíjecího bodu pro automobily. Dotační příspěvek činí 25 000
Kč na přípravu 1 dobíjecího bodu (EV Ready). Pokud bude žadatel chtít realizovat dobíjecí bod pro kola,
může přípravu uskutečnit současně a může tak učinit z vlastních prostředků.

24. Podpora přípravy pro dobíjecí stanice – EV ready. Příprava kabeláže pro 1 dobíjecí bod by
měla být blíže specifikovaná. Bude vydán nějaký dokument/metodický pokyn/, jak má tato
příprava obsahově vypadat a jaké náležitosti by měly wallboxy obsahovat např. z hlediska
počtu nabíjecích bodů/rychlo- a pomalu nabíjecích zásuvek typu 2 /na jednu stanici/, jejich
limitovanému příkonu vzhledem k napojovacímu bodu/maximální nabíjecí příkon,
projednání možnosti limitu napojení u distribuce el. energie, spínací kontakt
od distributora, rozhraní LAN a USB, příprava ISO 15118 pro určení SOC elektromobilu,
svodiče přepětí, proudové ochrany, dynamické/statické vyrovnání zátěže, komunikace
Master/Slave při paralelním provozu několika wallboxů /řízení zátěže-odběrů, má se
jednat o poloveřejné nebo veřejné nabíjecí stanice (způsob měření spotřeby stanice,
nutnost připojení k poskytovateli fakturačních služeb), napojení na CPO tzv. Charge Point
Operator, protokol OCPP apod.?
Dotace ve formě paušální podpory až 25 000 Kč na přípravu 1 dobíjecího bodu (EV Ready) je určena
pro budoucí realizaci dobíjecí stanice pro elektromobily. Poskytovatel dotace stanovuje pouze povinnost
realizovat tuto dobíjecí stanici do 5 let od přiznání dotace, resp. od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Technické parametry dobíjecí stanice si může obec určit sama i s ohledem na své potřeby, technické možnosti
dané soustavy VO a dle aktuálně dostupných technologií, ale v souladu s platnou legislativou a technickými
normami. Pro realizaci dobíjecí stanice budou existovat návazné dotační tituly.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktovat nás můžete například přes webové stránky
www.mpo-efekt.cz

5
www.mpo-efekt.cz

