
DOTACE 2021 – 2027

DOTACE PRO OBČANY

Nová zelená úsporám (SFŽP)

 dotace pro rodinné (bytové domy) na výstavbu FVE a akumulace s pořízením 
nabíjecích stanic

 maximální podporovaný výkon  FVE je 10 kWp

 v případě bateriového systému je minimální podporovaná kapacita vyjádřena v 
kWh stanovena na jednonásobek a maximálně na dvojnásobek  podporovaného 
instalovaného výkonu FVE

 příjem žádostí: od 12.10.2021

 ukončení příjmu žádostí: do 30.6.2025

 ukončení projektu: nejpozději do 30.6.2025

 žadatelé: vlastníci stávajících RD, stavebníci nových RD

 podpora: činí max. 50 %, v případě využití bonusů 60 %

DOTACE PRO FIRMY

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace (NPO)

 dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren s bateriovým úložištěm nebo bez na 
podnikatelských budovách včetně přístřešků (výkon FVE od 1 kWp do 1 MWp včetně)

 alokace 4 mld. Kč

 příjem žádostí: do 31.8.2022

 ukončení projektu: do 30.11.2023

 žadatelé: 

a) je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost

b) má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy)

 podpora: 35 % FVE, 45 – 50 % akumulace

Obnovitelné zdroje energie (OP TAK)

 dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren a akumulace na podnikatelských budovách 
včetně přístřešků

 alokace 6,6 mld. Kč

 příjem žádostí: říjen/listopad 2022

 žadatelé: Start-upy, MSP, Velké podniky, Státní organizace

Čistá mobilita(OP TAK)

 dotace na nákup vozidel s elektrickým a vodíkovým pohonem v podnicích a budování 
neveřejných dobíjecích a plnících stanic

 alokace 1,8 mld. Kč

 příjem žádostí : rok 2023

 žadatelé: MSP, Mid-caps

DOTACE PRO FIRMY

RES+ (SFŽP)

• dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren DO 1MWp i nad 1MWp

• žadatelé: firmy, které podaly předběžnou žádost

• žádat mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích a společenství pro 

obnovitelné zdroje



MÁTE ZÁJEM O ZPRACOVÁNÍ 

DOTACE?

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 Kompletní zpracování a vyřízení dotace

 Odborné poradenství při vyřizování dotace

KONTAKTUJTE NÁS

dotace.mala.elektromobilita@gmail.com

+420 724 972 948

www.mala-elektromobilita.cz

DOTACE PRO OBCE

Snížení energetické náročnosti budov (NPO)

 dotace na instalaci fotovoltaických systémů na střešní konstrukci nebo na 
obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem, včetně akumulace el. 
energie 

 alokace 3,285 mld. Kč

 příjem žádostí: do 30.9.2022

 ukončení projektu: do 31.12.2025

 žadatelé:  obce, kraje, státní/národní podniky, veřejné instituce a další

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách (OPŽP)

 dotace na revitalizaci budov veřejného sektoru nebo samostatné instalace OZE

 podporované projekty: instalace fotovoltaických systémů

 příjem žádostí: od 1.7.2022

 žadatelé:  obce, kraje, veřejné instituce a další

Ekomobilita (NPŽP)

 dotace na pořízení různých typů dopravních prostředků na elektrický, případně 
vodíkový pohon, dobíjecích stanic včetně vozu

 alokace 600 mil. Kč

 příjem žádostí: od 6.6.2022

 ukončení příjmu žádostí: do 15.12.2023

 podpora: max. 50 %

 žadatelé: veřejný sektor včetně toho na území Hl. m. Prahy


