Elektromobilní novinky ŘÍJEN

MALÁ ELEKTROMOBILITA
spotřeba el. energie + výroba el. energie + akumulace + podpora

Organizátoři akcí
4. Elektrowesternový sraz
a
Konference Příležitosti elektromobility
děkují všem partnerům za podporu.
Fotografie z obou akcí najdete ZDE:

Od čtvrtka 07.10.2021 budeme postupně zveřejňovat na youtube záznamy videa
z naší konference v Boskovicích. Kterého řečníka byste chtěli vidět jako prvního?
Napište nám.
Řečníci: Ondřej Bačina, Jaromír Marušinec, Silvester Buček, Jan Zámečník,
Tom Kratochvíl, Luděk Niedermayer, Tomáš Kazda, Dalibor Veverka, Jan
Vejbor, Jan Staněk, Pavel Pařízek.

FACEBOOK
SPUSTILI JSME NOVOU STRÁNKU
Máme novou stránku na Facebooku Mala-elektromobilita.cz, tak pokud jste si toho
ještě nevšimli, odkaz můžete otevřít přímo kliknutím na název stránky a dát
nám „To se mi líbí“ anebo „sledovat“, a tím podpořit naši práci.
Můžete zde také sledovat novinky o elektromobilitě, dotacích a různých akcích, které
pravidelně během roku pořádáme.
Nebo klikněte na tento odkaz:
https://www.facebook.com/Mala-elektromobilitacz-106616258360990.

Provozujeme e-shop (přenosné nabíječky, walboxy).
Stále platí naše nabídka levného kopírování a tisku.
Více informací ZDE.

Vyšly nám nové články na Blogu iDNES.cz

Články si můžete přečíst zde:
Elektromobilita JEDÉÉÉ!
Jak je to nyní s podporou fotovoltaiky
na rodinné domy?
Jestliže nám zvýšíte karmu kliknutím pod
článkem na text Zvyšte článku karmu!,
budeme rádi.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
MŽP dalo „pravidla“ pro poskytování
dotací na WEB ve středu 22.09.2021.
Platnost bude od 12.10.2021 s tím, že
dotaci lze uplatnit i zpětně na již
realizované FV elektrárny, u kterých první

investiční náklady byly realizovány po
01.01.2021.

Příjem žádostí: 12.10.2021 od 10:00 hod (do 31.03.2022).
Na co lze čerpat: pořízení a instalace nového fotovoltaického systému.
Maximální výše podpory: 200 000 na jeden RD.
Maximální podporovaný výkon: 10 kWp (můžete postavit ale i nad 10 kWp).
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp žadatel získá 10 000 Kč.
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia žadatel získá 10 000Kč.
Program podporuje komunitní energetiku.
Při splnění určitých podmínek můžete získat i další drobné bonusy, pokud se Vám podaří
realizovat více podporovaných oblastí (dešťovka, zelená střecha, tepelné čerpadlo,
zateplení, atd.) – za každý „souběh“ je bonus 10 000Kč.
Je možné také získat podporu na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily
kategorie M1.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY S/BEZ AKUMULACE
(Národní plán obnovy)
Vyhlášení výzvy: 29.10.2021
Příjem žádostí: do 31.2.2022
Na co bude možné čerpat: instalace
fotovoltaických panelů na střechy/fasády
budov a instalace bateriových systémů
Maximální výkon: 1MWs/bez
akumulace (bateriového úložiště)

Míra podpory: pro FVE 35%, pro bateriový systém 50%
Kdo může čerpat: malé, střední i velké firmy z jakéhokoliv podnikatelského sektoru i z
Prahy
Pro jaké projekty se vyplatí dotace: na projekty v minimální hodnotě 2 mil. (cca 250
panelů)
U tohoto projektu klade hodnotitel důraz na nulovou toleranci administrativních
nedostatků, proto je nutné žádost připravit včas a bez formálních chyb. Plusem této výzvy
je, že se nemusí vypisovat výběrové řízení na dodavatele.

ELEKTROMOBILITA (Národní plán obnovy)
Vyhlášení výzvy: v listopadu 2021
Na co bude možné čerpat: nákup
osobních a užitkových elektromobilů a
pořízení dobíjecích stanic
Kdo může čerpat: malé, střední i velké
firmy z jakéhokoliv
sektoru i z Prahy

podnikatelského

U tohoto projektu klade hodnotitel důraz na nulovou toleranci administrativních
nedostatků, proto je nutné žádost připravit včas a bez formálních chyb.
Nevíte si rady jaký dotační program a výzvu zvolit? Nejste si jistí, zda splňujete podmínky
pro čerpání dotace? Nevadí, vše za Vás rádi připravíme, žádost podáme, zajistíme celý
administrační proces a dovedeme Vás k úspěšnému čerpání dotace.
Kontaktujte nás na email: dotace.mala.elektromobilita@gmail.com.

Plánované akce
07. 10. 2021
od 16.00 - 21.00 hod.
D1 HOTEL & RESTAURANT,
Veveří 260, 664 81 Ostrovačice

Brněnský elektročtvrtek bude věnován
novým podmínkám „Nové zelené
úsporám“. Více informací ZDE.

22. 10. 2021
od 17.00 - 19.00 hod.
Rosice u Brna
Účastníci se mohou na vlastní oči
přesvědčit o výhodách provozu malé FV
elektrárny. Více informací ZDE.

22. 10. 2021
od 19.00 - 21.00 hod.
NUTNÁ

Rosice u Brna
REGISTRACE. Nemůžete

se

zúčastnit osobně? Připojte se k nám
on-line. Více informací ZDE.

ELEKKTROFEST a RALLY 2021
23. 10. 2021
Pelhřimov, Masarykovo nám.
Festival čisté mobility „ElektroFest“ se
chystá v Pelhřimově na náměstí.
Součástí ElektroFestivalu je Rally, kdy si
jezdci vyzkouší své dovednosti.
Více informací ZDE.

e-SALON
VELETRH ČISTÉ MOBILITY
11. 11. 2021 - 14. 11. 2021
PVA EXPO PRAHA
Více informací ZDE.

Sdílené Elektromobilní Nabíjení (SEN)
Pokračuje předregistrace na levné Sdílené Elektromobilní Nabíjení (SEN).
Síť nabíječek SEN využívá stávající, již vybudované sítě wallboxů (a za pár měsíců i DC
nabíječek), které vlastní přímo elektromobilisté. Více informací ZDE.
V případě zájmu vyplňte prosím Formulář k předregistraci.

Nepřehlédli jste?
Elektromobilní novinky 9/2021
Elektromobilní novinky 8/2021
Elektromobilní novinky 7/2021

Chybí Vám něco v našem měsíčním přehledu o dění okolo elektromobility v ČR?
Napište nám na email mala.elektromobilita@gmail.com – vylepšíme to!

Sledujte nás

Podívejte se na naše stránky.

Přidejte se ke mně v mobilní Wix aplikaci a mějte přehled o novinkách, sdílejte
příspěvky a zůstaňte v kontaktu.
Stáhnout a vstoupit

Vytvořeno

Prozkoumat

