
 
1) Můžeme DARP + sborové peníze použít na úhradu celých nákladů za akci, tj. bez 

nějakých dalších „zelených“ dotací? 
 
Ano. Další dotace nejsou podmínkou. 
 

2) Můžeme DARP použít jako spoluúčast k ostatním ekologickým dotacím („kotlíkové“ 
dotace, Nová Zelená úsporám, EU dotace)? 
 
Ano. Žádosti s významným podílem financování prostřednictvím dotačních titulů 
z veřejných zdrojů budou vítány. Podání žádosti o dotace tohoto typu bude doloženo 
čestným prohlášením žadatele. 
 

3) Musíme používat certifikované výrobky (např. okna) nebo certifikované firmy (např. 
pro zateplení budovy) jako u ostatních ekologických dotací? 
 
Není to vyžadováno výzvou. 
 

4) Můžeme si podat žádost o podporu na instalaci solárního ohřevu, výměnu oken, 
výměnu okapů...? 
 
Instalace solárních panelů a výměna oken, pokud sníží energetické nároky budovy, 
jsou uváděné příklady podporovaných záměrů ve výzvě. U výměny okapů je třeba 
prokázat záměr lepšího hospodařením s vodou (instalace nových nádrží na zadržení 
srážkové vody, využití dešťové vody na splachování, zalévání…). 
 

5) Můžeme si požádat o prostředky na výměnu oken ve farářském bytě, který se nachází 
v panelovém domě, tj. nepůjde o úpravu celého objektu? 
 
Místo realizace projektu může být pouze nemovitost ve vlastnictví jednotlivých sborů 
ČCE. 
 

6) Je nutná/povinná nějaká minimální spoluúčast sboru? 
 
Spoluúčast musí být nejméně 10 % z celkové výše uznatelných výdajů na projekt 
v jednotlivých letech řešení. Jako zdroje spolufinancování lze uvádět vlastní 
prostředky žadatele nebo jemu poskytnuté dary a dotace z jiných zdrojů, s výjimkou 
podpůrných systémů ČCE, jako je Jeronýmova jednota, seniorátní mikroprojekty 
apod. 

 
7) Je třeba dokládat vlastnický vztah k nemovitosti, pokud se nebudou provádět žádné 

stavební práce? (Původní dotaz: „Nestačilo by napsat, že je nemovitost v seznamu 
nezcizitelných nemovitostí ČCE?“) 
 
Vzhledem k tomu, že podmínka výzvy je, že nemovitost musí být ve vlastnictví 
jednotlivých sborů, doporučujeme přiložit výpis z katastru nemovitostí.  
 



8) Je třeba stanovisko seniorátní Jeronýmovy jednoty? 
 
Stanovisko seniorátní JJ je povinnou přílohou. 
 

9) Je třeba čestné prohlášení o podání žádosti o podporu z necírkevních zdrojů, že o 
případnou dotaci budeme žádat až v případě schválení žádosti v rámci DaRP?  
 
Pokud budou v rozpočtu uváděny další dotační zdroje, je potřeba je popsat. Například 
tak, že o dotaci (např. Nová Zelená úsporám) bude požádáno jen v případě, že bude 
grantová žádost schválená. 
 

10) Je třeba čestné prohlášení, že nebude potřeba stavební povolení? 
 
Ve výzvě je uvedeno, že toto čestné prohlášení je potřeba. Stačí napsat do žádosti, že 
stavební povolení pro realizaci není nutné. Tím, že žádost musí být podepsána 
statutárními představiteli sboru, je takovéto prohlášení dostatečně čestné 
a hodnověrné. 

 
 


