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Informace k dotačním programům

OP TAK 2021 – 2027
Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 -  
2027) nabírá další zpoždění. V současné chvíli totiž probíhá 4. fáze, která běží od března
do srpna tohoto roku, kdy v této fázi dochází k zahájení schvalovacího procesu na
národní i evropské úrovni. Ke zveřejnění informací a avíz k prvním výzvám by mělo dojít
přibližně v listopadu 2021. Samotné vyhlášení prvních výzev se ale očekává až začátkem
roku 2022. Zásadní změny v oblasti metodiky se však neočekávají. Stále zůstávají
podmínky jako prokázání splnění účetní, ekonomické a daňové historie žadatele,
podmínky určující MSP, evidence skutečných majitelů a další.
 



OP TAK je určen pro podniky všech velikosti s provozovnou mimo Hl. m. Prahu a pro
velké podniky pouze v některých programech. Celková alokace programu je 79,3 mld. Kč.
Dotace bude možné opět čerpat na podporu výzkumu a vývoje, nákup strojů, nákup či
rekonstrukci nemovitostí, zavádění úsporných a ekologicky šetrných opatření aj. Způsob
vyplácení dotace je ex post, až po realizaci celého projektu nebo jeho části. 
 

Modernizační fond RES+
Cílem modernizačního fondu je snížit emise skleníkových plynů a energetickou náročnost.
Je to nový nástroj financovaný z emisních povolenek. Podmínkou však bylo
zaregistrování podnikatelského záměru v předregistrační výzvě, která byla ukončena   
01. 02. 2021.
 
Podle pracovníků Oddělení pro Modernizační a inovační fond by k vyhlášení výzvy RES+
mělo dojít v květnu 2021 a následně pak od července bude možné podávat žádosti o
podporu. Současně s výzvou budou zveřejněny specifické podmínky podpory, podle
kterých bude možné předžádosti eventuálně upravit a dopracovat do podoby žádosti.

Co připravujeme?

06. 05. 2021 od 16.00 - 20.00 hod.
D1 Hotel & Restaurant,

Veveří 270, 664 81 Ostrovačice
Přijede nabíjet elektrický bagřík

(Weidemann eHoftrac).
 

Oficiální Brněnský čtvrtek je vzhledem k
vládním opatřením zrušen. V každém
případě ti, co mají zrovna cestu kolem

a budou v tu dobu v Ostrovačicích na D1
nabíjet, tak v 16:30 hod přijede nabíjet

elektrický bagřík (Weidemann eHoftrac)

03. 06. 2021 od 16.00 - 20.00 hod. 
Brno-Královo Pole, Cimburkova,

612 00 Brno-Královo Pole
Zajištěna prohlídka kogenerační

jednotky Červený mlýn
 

Tentokrát se potkáme v Brně na
Cimburkově ulici – u edukačního centra

Tepláren Červený mlýn. V okolí jsou
3 rychlonabíječky, rychonabíječka od

Tepláren bude v průběhu akce k dispozici
zdarma. Teplárny zajistili pro

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=BQMI3TUc4kf5zwy0Mx6XAD9V8bgtDY6vYMHl223sI6A.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2hvdGVsZDEuY3ovP2hjX3JlZj1BUlRSTmFRVEE1SmxqNVN1VVJrclRwaTFuelFSUzBXdFpyRGEwWFRGRm92RnIyU3h5ZzNqREtDMllvcFkxdldycGYwJmZyZWY9bmYmX194dHNfXyU1QjAlNUQ9NjguQVJEd2htREVHYzFRY0RCM0F3aFQwUlFLZ0ZJajFRVkEwSzNlSG5LVWxrYUlZQUV4WUxnRHZxVW1iQXFPX2szbTQ2X0VJU2w2MHR2azdHeWRTc0pHdTJGUFp5eV94MzJBclc4b184WkFyUlZSVWVZd1p1MEx0dFhneUlNUWs4TWk1NVlOWGJpcDNabDhCY3l0a3d4bFlxTDBVQnJ1X2FtdEs5Z1Q1RTFqSWg4Z0VaaXZuY3Q5azh2WS1SODRNWHF1Uk5QNE5jRUg4aE5PMFdnVkxsUGc0M1dleTZOUVZXTWFJdW94MmowRVppTnhrSHA3Q2s0eGFpMjY3bEJwRHlMME9hd1VESHlucWhOYzdXZWdYNEowMUR6TS15WW8tbEtEYnU0bExUYjlGUlZDckYweVY5T2tha1UmX190bl9fPWtDLVIiLCJyIjoiYTE4OWU3OGUtYWUwNy00YTRmLTZhY2EtMWNjMThlN2I0MmZiIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDRmMjI1OGQtM2E1ZS00NTY1LWI5OGQtMDRhNDI4NTE3NzJmIn0


a ti, co budou chtít, tak si na něm
budou moci opodál „zařádit“.

 

Podrobnosti

elektromobilisty návštěvu kogenerační
jednotky, více v PODROBNOSTECH.

Podrobnosti

21. 05. 2021 od 17.00 - 19.00 hod.
Rosice, Pod Zahrádkami 1503,

665 01 Rosice
Názorná ukázka toho, že malá
elektromobilita dává smysl.

 
Rodinný dům + hybridní fotovoltaická

elektrárna + úložiště el. energie
(z použitých baterií staršího elektromobilu)

a samozřejmě elektromobil.
Účastníci se tak mohou na vlastní oči
přesvědčit o výhodách provozu malé

FV elektrárny, která není optimalizována
na výkon, nýbrž na spotřebu.

Podrobnosti

21. 05. 2021 od 19.00 - 20.00 hod.
ON-LINE Google Meet

 
Máte zájem se podívat on-line na dobře

fungující novou fotovoltaickou elektrárnu?
 

Rodinný dům + hybridní fotovoltaická
elektrárna + úložiště el. energie

(z použitých baterií staršího elektromobilu)
a samozřejmě elektromobil.

 
Počet účastníků je z důvodu kapacity

videokonference (Google Meet) omezen,
proto je nutné se na tuto akci registrovat.

Podrobnosti

Nějaké další pozvánky?

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=mYdiUK4TGFxddu2K4elHiP9orFxm-2HrOjRwgjFwoC8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ova2FsZW5kYXIiLCJyIjoiMjNlNzk2M2EtYzQ2Mi00MTU2LTNmMzctZDllMDRiZmY4NjQ1IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDRmMjI1OGQtM2E1ZS00NTY1LWI5OGQtMDRhNDI4NTE3NzJmIn0
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=9OuVYXyKboiwI_DkUfIMVz-tBQIKepkmpmqxGxEDsbA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL2JybmVuc2t5LWVsZWt0cm9jdHZydGVrLWNlcnZlbiIsInIiOiJmNjFkZjA0OS00ODNkLTRiODctNGQ5Ny1hN2NhNDhkMDNkM2EiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwNGYyMjU4ZC0zYTVlLTQ1NjUtYjk4ZC0wNGE0Mjg1MTc3MmYifQ
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=L52Y0BJZ6FKSHwxHbEq8LMd7ZGOalbJc5KESv3Efs4I.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3N0YXN0bnktcGF0ZWsta3ZldGVuIiwiciI6IjMxYTAzYTU5LTliZTctNGY3Ny05Y2Q0LWI4MzQ3MWJlYmZkMCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjA0ZjIyNThkLTNhNWUtNDU2NS1iOThkLTA0YTQyODUxNzcyZiJ9
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=ntJmrQAYZf3WkqoT0FsV1sXMP13nKdw6VYuOyi6SjqE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL29uLWxpbmUtc3Rhc3RueS1wYXRlay1rdmV0ZW4tMSIsInIiOiJjMDE3ZDRkZC01ZGM5LTQzYjEtODU4Zi03M2IzMTRjY2JlZTAiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwNGYyMjU4ZC0zYTVlLTQ1NjUtYjk4ZC0wNGE0Mjg1MTc3MmYifQ


29. 05. 2021 od 08.00 - 16.00 hod.
Centrum bezpečné jízdy LIBROS,

Ostrava, Palackého 1114,
702 00  Ostrava - Přívoz

 
V sobotu 29. 05. 2021 proběhne tradiční

setkání elektromobilistů eJantarová cesta.
Tento ročník bude bohužel díky pandemii

jednodenní. Start bude opět v Ostravě
na Centru bezpečné jízdy LIBROS.

 
Po prezentaci předem registrovaných

účastníků se pojede individuálně
do Štramberka na centrální parkoviště... 

 

Podrobnosti

e-auto salon Olomouc 2021
30. 07. 2021 - 01. 08. 2021

Zveme všechny příznivce elektromobility, ale i prodejce a vystavovatele elektro zařízení
na 1. ročník e-auto salon, který bude probíhat na

Výstavišti Flora Olomouc,
od pátku 30. 07. 2021 až do neděle 01. 08. 2021

od 9 do 18 hodin, v pavilonu A a B
a venkovních plochách v blízkosti pavilonů.

 
Současně s akcí bude probíhat již 7. ročník Setkání elektromobilistů v Olomouci.
Třídenní akce zaměřená na elektromobilitu, kde se můžete těšit nejen na elektromobily,

ale i plug-in hybridy (PHEV) - „hybridy do zásuvky“, elektrokola, elektrokoloběžky,
elektromotorky.

Uvidíte také elektro aku zahradní a technické zařízení a aku nářadí, včetně příslušenství.
 

Stále je možná registrace k pronájmu výstavní plochy v případě, že chcete vystavovat
a prodávat své výrobky a zařízení, ale pouze související s elektromobilitou.

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=5OgNnS6cIK0gdOYzrCkyZ6NGD9moNvtT-BaFcCRWKlk.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lbGVrdHJvbW9iaWx5LndlYm5vZGUuY3ovIiwiciI6IjJjZTJhNDVmLTNlMDQtNDA2MS1jYmU3LTRmNDQ2N2RhY2NmMiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjA0ZjIyNThkLTNhNWUtNDU2NS1iOThkLTA0YTQyODUxNzcyZiJ9


 
Vstupné je ve výši 100 – 200 Kč podle doprovodného programu.

 
Ten, kdo přijede elektromobilem, ho může na venkovních plochách i vystavit.

Více informací a registrace probíhá u
organizátora akce:

LUKY systém spol. s.r.o.,
Lubomír Kaštovský

Tel.: 605 530 288
e-mail: e-LUKY@email.cz

Podrobnosti registrace
pronájmu výstavní plochy

ZDE

Chcete se stát partnery našich
připravovaných akcí v měsíci září?

Jako partnerovi či sponzorovi srazu Vám můžeme poskytnout prostor pro propagaci
Vašich výrobků či služeb na těchto akcích. Všichni partneři budou uveřejněni v

materiálech, které obdrží účastníci srazu - je třeba zaslat logo v křivkách. Vždy se
snažíme každému partnerovi či sponzorovi vyjít co nejvíc vstříc a najít takové řešení, aby

jeho investované prostředky měly co největší dosah.
 

Kontaktujte nás pro bližší informace ZDE.

V pátek 17. 09. 2021 V sobotu 18. 09. 2021

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=3A5t_VAfNRZ6ayImx5YAIvNmezMbrO9Nlsn_P3B0UrY.eyJ1IjoibWFpbHRvOmUtTFVLWUBlbWFpbC5jeiIsInIiOiI5OWQzOTg4Yy0zZmNiLTRhNTAtZGM5NC00YjUyZGQwMjMxZmEiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwNGYyMjU4ZC0zYTVlLTQ1NjUtYjk4ZC0wNGE0Mjg1MTc3MmYifQ
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=INcYp3ni01p6Mx-gS3GFmV3SqXyKcLIwGRFBLeUq93s.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcudXNyZmlsZXMuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfOGZmZWNlMWFkMmU1NGUxYzk4ZjI5YWNhMWEyYWYxN2YucGRmP2RuPU5hYiVDMyVBRGRrYSUyMHYlQzMlQkRzdGF2biVDMyVBRCUyMHBsb2NoeSUyME9sb21vdWMucGRmIiwiciI6ImUzYWJkNjU2LTNlNzQtNGU4NS1lZDI1LWNlNjc1NWY1ZjcwZSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjA0ZjIyNThkLTNhNWUtNDU2NS1iOThkLTA0YTQyODUxNzcyZiJ9
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=NifoijXj6oOME10cP07lwQD9ZDLcIdpculL1dMS5yIY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ova29udGFrdCIsInIiOiIzZjJhMzIyNi1lYmQ3LTQxNGEtODUzOC1lMThjOWIzNGRiNjUiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwNGYyMjU4ZC0zYTVlLTQ1NjUtYjk4ZC0wNGE0Mjg1MTc3MmYifQ


pořádáme již tradičně
v Zámeckém skleníku Boskovice

Konferenci
o elektromobilitě.

Hlavní témata konference: elektromobilita
– nabíjení - fotovoltaika – dotace  

RD bez drahých plateb za energii
 

Podrobnosti již brzy na našich webových
stránkách.

pořádáme
ve Westernovém městečku Boskovice

4. elektrowesternový sraz.
Je to setkání příznivců elektromobility

a zdravého životního prostředí.
Součástí akce je bohatý program pro děti

a dospělé.
Bude možnost svézt se elektromobilem
po okolí, čekají Vás soutěže v prostředí

Divokého západu
a ubytování ve westrnovém stylu.

 
Podrobnosti již brzy na našich webových

stránkách.

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.
 
Podpořte elektromobilitu přímo v místě vašeho bydliště. Získáte tím kvalitnější životní prostředí přímo u
Vás doma – ve vaší ulici, ve vašem městě.
Hledáme místa pro nabíjení elektromobilů. Jestliže nám umožníte nabíjet elektromobil, zajistíme Vám
spoustu výhod.
 
V případě zájmu vyplňte prosím Formulář k předregistraci.
 

Nepřehlédli jste?
Elektromobilní novinky 3-4/2021
Elektromobilní novinky 2/2021 

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

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=d1YsQ2cvrzaqVAH1CiCXKVyjn84RG1KTF-_uzXgZnwE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovbGV2biVDMyVBOS1uYWIlQzMlQURqZW4lQzMlQUQiLCJyIjoiODc5NDUxMjktYmUwMi00MzM4LTI1MGMtMTA0ZTUzZjNlMDE0IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDRmMjI1OGQtM2E1ZS00NTY1LWI5OGQtMDRhNDI4NTE3NzJmIn0
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=tuQsmcVKB0V_2LdQODPsW4Bte9hzVHWzhvIIanKN3YU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfYmNiZTE1NjliMWNmNGQ2ZTk0NDBlOTY0YzdmMzM3MWYucGRmIiwiciI6ImFjNmU0YjM3LTVkODctNGE2Zi0wZTlmLWE2NWI3YzQ5MTBhNSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjA0ZjIyNThkLTNhNWUtNDU2NS1iOThkLTA0YTQyODUxNzcyZiJ9
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=6UFADkq-t_5PbXb__icFCL25Nw_sRl6uvfJeH5Pua-E.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfNzQzOWRjYWU5YTlkNGNkMWFiNWRlNTFmYzlhODUwYmMucGRmIiwiciI6ImFjNmU0YjM3LTVkODctNGE2Zi0wZTlmLWE2NWI3YzQ5MTBhNSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjA0ZjIyNThkLTNhNWUtNDU2NS1iOThkLTA0YTQyODUxNzcyZiJ9
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=U1282cNyGSdu9E5IXt1GgIbXIcqZFCEg0eW5XHYq0CE.eyJ1IjoibWFpbHRvOm1hbGEtZWxla3Ryb21vYmlsaXRhQGdtYWlsLmNvbSIsInIiOiIwZjY4YTg4ZS1mNTk2LTRjNzItYjcyZS02YzUyMDYwMzkzMjAiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwNGYyMjU4ZC0zYTVlLTQ1NjUtYjk4ZC0wNGE0Mjg1MTc3MmYifQ


mala.elektromobilita@gmail.co
m

+420 724 972 948

Sdílet na soc. sítích

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

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=2Cc_Pct8S6DXUrDLDf-UYDByu_4VUaklmelup-7pLFM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9bWFsYS5lbGVrdHJvbW9iaWxpdGElNDBnbWFpbC5jb20iLCJyIjoiNWUyMGExNzUtMmY5NS00MTVmLWVkZGQtY2JjNGJiYjM2YzMzIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDRmMjI1OGQtM2E1ZS00NTY1LWI5OGQtMDRhNDI4NTE3NzJmIn0
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=31AD2q_eNR0L8_sMRb7GH1uR0h1jcglNJDZYavc3I9I.eyJ1IjoidGVsOiUyQjQyMCs3MjQrOTcyKzk0OCIsInIiOiI1ZTIwYTE3NS0yZjk1LTQxNWYtZWRkZC1jYmM0YmJiMzZjMzMiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwNGYyMjU4ZC0zYTVlLTQ1NjUtYjk4ZC0wNGE0Mjg1MTc3MmYifQ
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=ue8XI61NdWdjtYVXCrLC9RJfqDEJxboIL2DqoicklKM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NoYXJlci9zaGFyZXIucGhwP3U9aHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovc28vMzdOYjBVd3JrP2xhbmd1YWdlVGFnPWVuIiwiciI6IjVlMjBhMTc1LTJmOTUtNDE1Zi1lZGRkLWNiYzRiYmIzNmMzMyIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjA0ZjIyNThkLTNhNWUtNDU2NS1iOThkLTA0YTQyODUxNzcyZiJ9
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=ab0XlRsxzrIwTBgn7IpNR5j9dRSeKN7ZuHL-eHH1n_s.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zaGFyZT91cmw9aHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovc28vMzdOYjBVd3JrP2xhbmd1YWdlVGFnPWVuIiwiciI6IjVlMjBhMTc1LTJmOTUtNDE1Zi1lZGRkLWNiYzRiYmIzNmMzMyIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjA0ZjIyNThkLTNhNWUtNDU2NS1iOThkLTA0YTQyODUxNzcyZiJ9
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=A3Pwbtk_guv4pjYqCmsBOXc5JkhNyV5s-RKqAnL1oVM.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5tYWxhLWVsZWt0cm9tb2JpbGl0YS5jeiIsInIiOiI1ZTIwYTE3NS0yZjk1LTQxNWYtZWRkZC1jYmM0YmJiMzZjMzMiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwNGYyMjU4ZC0zYTVlLTQ1NjUtYjk4ZC0wNGE0Mjg1MTc3MmYifQ
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/37Nb0Uwrk/c?w=_Kfbd3PzbOu44e6EqpxHT1PqWgDIYXcQnBVIPSkyaQc.eyJ1IjoiaHR0cDovL3dpeC50by80TUJsQXhzP3JlZj1lbWZvb3RlciIsInIiOiI1ZTIwYTE3NS0yZjk1LTQxNWYtZWRkZC1jYmM0YmJiMzZjMzMiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwNGYyMjU4ZC0zYTVlLTQ1NjUtYjk4ZC0wNGE0Mjg1MTc3MmYifQ

