POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI V APLIKACI 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 apod.). Doporučujeme registraci provést s předstihem, ještě před spuštěním výzvy!

Po úspěšné registraci obdrží žadatel na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři tzv.
aktivační link. Následně již je možné přistoupit ke zpracování projektové žádosti - projektová žádost
bude pro druhou průběžnou výzvu zpřístupněna 12. 9. 2016 v 8.00 hod., do té doby není možno
žádosti podávat!

Dále je třeba kliknout na banner „Kotlíkové dotace“:

kliknout na záložku „Moje žádosti“ a po kliknutí na volbu „Vytvoření nové žádosti“ se již otevře
formulář vlastní žádosti:

V případě přetížení serveru, kdy nebude možné projektovou žádost řádně podat, bude žadateli
systémem přidělen tzv. preferenční (autorizační) kód, jehož platnost je 48 hodin (viz str. 4).
V takovém případě je nezbytné, aby si žadatel, zvláště pokud by chtěl později podávat žádost na jiném
počítači či v jiném internetovém prohlížeči, zkopíroval (např. do dokumentu Word či Excel) i internetový
odkaz, který bude uveden pod preferenčním (autorizačním) kódem, v opačném případě jiný počítač či
jiný prohlížeč nerozpozná žadatele a preferenční kód nebude akceptován!!!

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

V případě, že žadateli byl při pokusu o podání žádosti přidělen preferenční kód z důvodu přetížení
serveru, je nezbytné jej před uložením první záložky vyplnit do příslušné buňky formuláře (viz obrázek
níže) a stisknout tlačítko „uplatnit kód“, poté je možné formulář přes příslušné tlačítko uložit a přejít
na další záložku.

Pokud je u názvu příslušné buňky 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: zde již žadatel vyplňuje údaje o novém zdroji vytápění. Buňka „Zdroj vytápění“
je rolovací – po kliknutí na šipku (trojúhelníček) uvnitř buňky je možné vybrat relevantní nový zdroj
vytápění 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.
Vyplněný typ zdroje vytápění je závazný a je možné jej měnit pouze po předchozím projednání
s poskytovatelem!

Záložka 5 – DOKONČENÍ: na této záložce je třeba vyplnit přílohy - zaškrtnout přílohy, které žadatel
následně doloží v listinné podobě (do aplikace se žádné přílohy nenahrávají!). 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.

