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Malé shrnutí - ve III. výzvě bude pořízeno (za předpokladu realizace všech projektů) až
271 elektromobilů a 140 nabíjecích stanic.
IV. Výzva právě skončila a většina projektů bude zřejmě podpořena. Bylo přijato 341
žádostí, jejichž celková úhrnná výše dotace je 267 mil. Kč. Zkušenost MPO je taková, že
na dotace dosáhne 70 až 80 % podaných žádostí. Teoreticky by tedy měli dotace získat
všichni, kteří si svoji žádost „obhájí”.
V. Výzva je plánována na říjen 2019 s alokací 50 mil. Kč.
Projekt „Nabíječky pro Brno” - získal dostatek hlasů proto, aby se tím Město Brno
seriózně zabývalo. (https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1191)

Události následujících měsíců:
07.06.2019 - uveřejní Electro Dad na svém YouTube kanálu již 25 video týkající se
elektromobility. Tentokrát na téma “Budování nabíjecí infrastruktury - rozhovor s
Martinem Klímou z E.ONu” Video bude uveřejněno večer.
19.06.2019 - KONFERENCE Úspory energií v budovách - EPC jako způsob
financování energetických úspor, Kaiserštejnský palác, Praha (bids.cz)
24.06.2019 - uveřejní Mirek na svém blogu (idnes) další článek na téma elektromobilita tentokrát to bude článek s názvem „Boje u nabíječek”.
05.07.2019 - 13. Mezinárodní sraz elektromobilů v Prčicích http://elektromobily-os.cz/
11.07.2019 - Eco energy Rally Bohemia (Mladá Boleslav / Liberec)
19.07.2019 - HAPPY black out FRIDAY - akce, na které proběhne demonstrace
možností elektromobility na Jižní Moravě. (Brno) - více od 01.07.2019 na malaelektromobilita.cz

Poděkování:
Za přípravný tým děkujeme všem, kteří podpořili naši práci spoustou podnětů pro další
směřování Newsletteru. Některé Vaše návrhy jsme realizovali ihned, nad některými
nápady přemýšlíme - jak je technicky realizovat. Dle vašich návrhů budeme uveřejnovat
elektromobilní události na dva měsíce dopředu pro lepší přehled. Dále Vás budeme
informovat i o drobných událostech které se dějí v elektromobilitě. Tentokrát jsme zkusili
”publikační činnost”, kterou provádí ElectroDad a Mirek.
Podněty na uveřejnění akcí nám můžete
posílat na email: malaell2018@gmail.com
www: mala-elektromobilita.cz
nebo na tel: 724 972 948
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Podívejte se na naše stránky.

