Podrobný postup vyplnění žádosti v aplikaci DOTIS
pro účely výzvy dotačního programu 17OPK01 (Podpora obnovitelných zdrojů energie)

1. REGISTRACE ÚČTU UŽIVATELE V DOTIS
Aplikace DOTIS je přístupná z adresy: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz. Lze rovněž využít banner
umístěný na stránkách Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz.

Po načtení úvodní stránky je třeba nejprve provést registraci nového uživatele (pokud již žadatel není
registrován v souvislosti s jinými dotačními programy Královéhradeckého kraje - např. program
Včelařství, nebo v rámci předchozích výzev Kotlíkových dotací). U stávajícího účtu prověřte, že je plně
funkční, aktuální a jméno majitele účtu se shoduje se jménem budoucího žadatele.

Po úspěšné registraci obdrží žadatel na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři tzv.
aktivační link. Doporučujeme se několik dní před příjmem žádostí přihlásit na svůj účet a provést
kontrolu všech údajů (prověřit funkčnost).

2. ŽÁDOST O ZÁPIS DO POŘADNÍKU ŽADATELŮ (2. 5. 2017)
V termínu a čase uvedeném ve výzvě bude žadatelům na stránce http://dotace.kr-kralovehradecky.cz
zpřístupněn formulář k zadání přihlašovacího jména a hesla uživatele (tj. údajů, pod kterými je uživatel
v systému DOTIS již registrován na základě předešlého kroku). Možná bude pro aktualizaci stránky
třeba stisknout klávesu F5 (refresh – obnovení prohlížeče) nebo Ctrl+F5 (tzv. refresh cache paměti).
Po zadání přihlašovacího jména a hesla a následném stisku tlačítka „Zápis do pořadníku“ provede
systém zápis žadatele do Pořadníku žadatelů. Pokud žadatel zadá chybné údaje, systém jej na to
upozorní a bude možné zadání zopakovat. Místo v Pořadníku určené přesným časem zápisu má
zásadní vliv na konečné pořadí podané žádosti (viz následující krok)!

V případě, že se žadatel pokusí po úspěšném zápisu do Pořadníku žadatelů akci zopakovat, systém jej
na to upozorní, stejně tak při vložení chybných údajů (neexistující registrace). V případě, že bude
kapacita Pořadníku již vyčerpána, zobrazí se hlášení „Kapacita je již vyčerpána!“ a žádost tak nebude
následně možné podat.

3. VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI V SYSTÉMU DOTIS (3. – 5. 5. 2017)
Pokud se žadateli podařilo úspěšně zapsat do Pořadníku žadatelů, tj. získal pořadí v rámci nastavené
kapacity (úspěšný žadatel je o této skutečnosti informován e-mailem, pozor – e-mail nebude odesílán
bezprostředně po úspěšné registraci, ale s časovým odstupem tak, aby nedocházelo k přetěžování
systému!), může v určené lhůtě pro podávání žádostí přistoupit k jejímu vyplnění (projektová žádost
bude zpřístupněna pouze uživatelům, kterým se podařilo zapsat do Pořadníku žadatelů na základě
předchozího kroku!). Čas vyplnění elektronické žádosti už neurčuje výsledné pořadí a je tedy možné
žádost vyplnit kdykoli během stanovené lhůty (cca 2 dny), doporučujeme nevyplňovat žádost hned
na začátku této lhůty, protože systém by mohl být zaneprázdněn vyřizováním více žádostí najednou.
Postup vyplnění žádosti: Po vstupu na webový portál http://dotace.kr-kralovehradecky.cz je třeba
provést přihlášení do systému (viz Registrace účtu).

Poté je třeba kliknout na záložku „Moje žádosti“ a vybrat systémem předvytvořenou žádost „Kotlíkové
dotace“, kliknutím otevřít formulář vlastní žádosti:

Záložka 1 – ÚDAJE O ŽADATELI: Ve formuláři je nejprve třeba vyplnit hlavičku s osobními údaji:

Pozor! Jméno, příjmení a e-mail žadatele je automaticky generován z účtu žadatele (viz bod 1.
Registrace účtu) a nelze jej v žádosti přepisovat. Při vyplňování adresy nejprve vyplňte ulici a číslo
popisné (pokud vaše obec nemá názvy ulic, vyplňte název obce či části obce), poté přejděte k vyplnění
názvu obce - kliknutím na šipku políčka Obec otevřete rozbalovací seznam a z něho vyberte příslušnou
obec (můžete také začít psát do políčka začáteční písmena a obec se sama nabídne). Pokud zde najdete
více obcí se stejným názvem, vybírejte vždy podle správného PSČ z vaší adresy. Teprve nyní vyberte v
políčku Část obce příslušnou obecní či městskou část. PSČ již nevyplňujte, doplňuje se automaticky.
Po vyplnění a následném kliknutí na tlačítko „uložit“ se uživatel přesune na další stránku.

Pokud je u nadpisu modrý čtvereček s malým písmenem „i“, jedná se o nápovědu - doporučujeme
rozkliknout a pozorně přečíst!

Záložka 2 - HARMONOGRAM PROJEKTU:
Do příslušných polí se uvedou předpokládané termíny zahájení a ukončení realizace projektu. Pokud
žadatel provedl výměnu kotle před podáním žádosti a bude žádat o zpětnou úhradu (ex post), uvede
zde datum skutečné realizace (po 15. 7. 2015). Pokud výměnu teprve bude realizovat, uvede
předpokládaná data zahájení a ukončení realizace (údaj není závazný, jde pouze o předpoklad). Je však
třeba vzít v úvahu, že realizace projektu nemůže být delší než 10 měsíců.

Po uložení údajů přes tlačítko „Uložit“, přejde uživatel na další stránku.
Záložka 3 – OSTATNÍ ÚDAJE: zde žadatel uvede informace o stávajícím (starém) kotli:

Záložka 4 – ROZPOČET: Buňka „Zdroj vytápění“ je rolovací – po kliknutí na šipku (trojúhelníček) uvnitř
buňky je možné vybrat relevantní nový zdroj vytápění (v tomto případě buď A3 Kotel na tuhá paliva výhradně biomasa nebo B Tepelné čerpadlo) a následně vyplnit předpokládanou cenu včetně DPH.
Následně je možné zaškrtnout další položky, které žadatel plánuje v souvislosti s výměnou zdroje
vytápění realizovat (akumulační nádoba, solárně termické soustavy apod.) a u každé vyplnit okénko s
předpokládanou cenou. Všechny vyplněné náklady se sčítají a z konečného součtu se vypočítá celková
částka dotace. Budou-li náklady realizace vyšší než 150 000 Kč, systém tuto částku odečte od celkových
nákladů uvedených žadatelem a následně vypočítá předpokládanou výši dotace.

Záložka 5 – DOKONČENÍ: na této záložce je třeba vyplnit přílohy - zaškrtnout přílohy, které žadatel
následně doloží v listinné podobě. Pouze první příloha – fotodokumentace stávajícího zdroje tepla musí
být zaškrtnuta vždy, ostatní volba příloh záleží na konkrétní situaci.

Zakliknutím volby ANO na závěr žadatel stvrdí souhlas s čestným prohlášením.

Poté je třeba stránku uložit. Systém zkontroluje úplnost vyplnění, případně zobrazí chybové hlášení:
„V žádosti byly nalezeny chyby, bez jejich odstranění nelze tuto žádost odeslat.“ – v takovém případě
uvede i na které záložce se chyba nachází.

Kliknutím na tlačítko „Odevzdání žádosti na úřad“ dojde
k finalizaci žádosti.

Následně obdrží žadatel na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, potvrzení o úspěšném
zaregistrování žádosti („Vaše žádost č. 170PK01-xxxxx byla úspěšně uložena v systému DOTIS.“)
s upozorněním, že je třeba do 10 pracovních dnů doložit vytištěnou a podepsanou žádost a relevantní
přílohy.

Kontakty:

Bc. Pavla Bernacká, DiS., tel.: 495 817 129, mobil: 601 350 994,
e-mail: pbernacka@kr-kralovehradecky.cz
Dagmar Jáklová, tel: 495 817 283, mobil: 725 948 531,
e-mail: djaklova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817 176, mobil: 702 075 891,
e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237, mobil: 725 948 529,
e-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz
Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil: 724 326 435,
e-mail: jtrojanova@kr-kralovehradecky.cz
Alena Zachariášová, tel: 495 817 381, mobil: 724 326 435,
e-mail: azachariasova@kr-kralovehradecky.cz

