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Události minulého měsíce:
3 - 4. října 2019
8. října 2019
24. října 2019
25. října 2019

Moderní energetická řešení (kulturní dům Budišov nad Budišovkou)
Úspory energií a zdrojů v OPPIK (Brno BVV)
Brněnský elektročtvrtek (Brno)
Happy black out Friday (Rosice)

Události následujících měsíců:
8 - 10. listopadu 2019 Dny pasivních domů 2019 můžete navštívit pasivní domy po celé České
republice. Je pro Vás připraven další ročník oblíbené akce "Dny pasivních domů". Máte jedinečnou
příležitost se obyvatel i stavitelů pasivních domů zeptat na to, jak se jim v takových domech žije, jak
vlastně fungují a jak se staví. Místo - po celé ČR - více na Centrum pasivního domu
14. listopadu 2019 Čistá mobilita v chytrých městech -konference pořádaná v rámci veletrhu
e-SALON. Čistá mobilita je spojena především s elektromobily. Elektromobilita ve městech začíná
nabývat na významu mimo jiné i kvůli adaptaci měst na klimatické změny.
14 - 17. listopadu 2019 e-SALON – veletrh čisté mobility (PVA EXPO Praha – Letňany)
15. listopadu 2019 KONFERENCE ASOCIACE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU (PVA EXPO
Praha – Letňany, vstupní hala II, Přednáškový sál 4)
19. listopadu 2019 Smart Energy Forum (SEF), Kongresové centrum Praha. Současnost a
budoucnost moderní decentrální energetiky.
19. listopadu 2019 TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY 9.ročník konference s mezinárodní účastí.
Velký přednáškový sál MPO ČR Praha
28. listopadu 2019 Brněnský elektročtvrtek (Brno) - z důvodu dobré dostupnosti nabíjecích stanic
jsme opět zvolili hotel D1 v Ostrovačicích (od 16:00 až jak dlouho nás to bude bavit)
29. listopadu 2019 Happy black out Friday (Rosice)
2. prosince 2019 - bude zveřejněna další výzva na dotace pro elektromobily OPPIK. Od 6.1.2020
bude možné zadávat žádosti o dotaci do systému iskp2014+
5. prosince 2019 - rozešleme speciální číslo NEWSLETTERU. Toto číslo bude věnováno pouze
páté výzvě na elektromobilitu OPPIK. Newsletter bude rozeslán pouze registrovaným.
12. prosince 2019 – seminář dotační výzva OPPIK V. (Hotel D1 Ostrovačice)
Odkazy na chystané akce naleznete na stránkách www.mala-elektromobilita.cz
Máte zájem dozvědět se v předstihu o chystaných elektromobilních akcích?
Registrujte se k odběru elektronické verze NEWSLETTERU.
www.mala-elektromobilta.cz/prihlaseni-k-odberu

Nabídka zpracování dotací na elektromobilitu
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST
Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V
Již brzy bude vyhlášena další výzva ohledně elektromobility. Za m jsou známé předběžné informace, které
budou upřesněny až při vyhlášení této výzvy. Připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastější otázky, které jsou
nám pokládány. Snažili jsme se je odpovědět co nejjednodušeji. Vzhledem k tomu, že ještě není známý přesný
text výzvy, berte prosím naše odpovědi s jistou tolerancí.
KDO může žádat?
ź podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost s dvouletou historií a s jasnou strukturou vlastnických vztahů.
ź společnos se 100% podílem veřejného sektoru a státní podniky.
NA CO lze získat podporu?
ź pořízení elektromobilů – malá užitková, osobní a nákladní vozidla, minibusy, elektrické motorky a skútry.
ź pořízení nabíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.
JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?
ź pořízení elektromobilů, elektrických motorek a skútrů.
ź inves ční náklady na pořízení technologie nabíjecí stanice.
KOLIK lze získat?
ź Míra podpory na elektromobil kategorie M1 (osobní) i nabíjecí stanici je 30 % (malý podnik do 50 zaměstnanců), 25 %
(střední podnik do 250 zaměstnanců) a 20 % (velký podnik nad 250 zaměstnanců) přímé dotace ze způsobilých
nákladů – inves čních nákladů na elektromobil.
ź podpořit lze elektromobil s cenou do 1,25 mil. Kč bez DPH, pokud spadá do kategorie M1 (osobní).
ź Dotace bude poskytovaná v režimu de minimis.
ź Míra podpory na elektromobil kategorie N (nákladní) nebo L (jednostopá a čtyřkolky) i nabíjecí stanici je 40 % (malý
podnik do 50 zaměstnanců), 35 % (střední podnik do 250 zaměstnanců) a 30 % (velký podnik nad 250 zaměstnanců)
přímé dotace ze způsobilých nákladů – inves čních nákladů na elektromobil.
ź minimální výše dotace je 250 000 Kč.
KDY lze žádat?
ź příjem žádos v období 6. 1. 2020 – 28. 5. 2020.
Cílové ÚZEMÍ?
ź celá ČR, kromě hl. m. Prahy.
CO je dobré vědět?
ź výzva je průběžná – hraje roli datum podání žádos o dotaci.
ź na realizaci projektu je pouze 12 měsíců.
ź doba udržitelnos projektu je pro malé a střední podniky pouze 3 roky, pro velké podniky 5 let.
ź maximální cena elektromobilu kategorie M1, na kterou je poskytnuta dotace, je 1,25 mil. Kč.
ź pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců) je určeno pouze 20 % alokace výzvy.
Je zřejmé, že parametry se opro minulé výzvě radikálně změnily. Nepůjde
pořídit například jen samotné Ci go iV. Hledáme ale cesty, jak na to aby to šlo.
Výpočet dotace za m není přesně známý. Také limit ceny 1 250 000,- bez DPH
omezuje výběr drahých aut. Nicméně Tesla model 3 v základní výbavě
se do tohoto limitu vejde. Navíc v roce 2020 se objeví spoustu nových
a zajímavých modelů. Takže bude z čeho vybírat. Bohužel na přípravu
a zpracování nebude mnoho času. Kdo si pospíší a připraví podklady pro dotaci
v rámci měsíce prosince, může hned 6.1.2020 podat žádost o dotaci. Na realizaci
projektu je pouze 12 měsíců (minulá výzva měla 18 měsíců). V případě Vašeho
zájmu o zpracování žádos o dotace Vám budeme rádi nápomocni. Předběžně je potřeba udělat ﬁnanční analýzu
a na základě toho se rozhodne, zda má o dotaci smysl žádat nebo ne. Pokud ﬁnanční analýza splní náležitos pro podání
žádos , bude tuto možné zadat do systému od 6. ledna 2020.

Více informací a podrobné podmínky brzy naleznete na:

www.mala-elektromobilita.cz v sekci DOTACE
nebo na tel: 724 972 948

