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Události minulého měsíce:
12. prosince 2019 – seminář Dotace OPPIK - výzva 5 (Hotel D1 Ostrovačice)

Události následujících měsíců:
20. ledna 2020 Infotherma Ostravská výstava tradičně věnovaná vytápění, úsporám energií a
smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.
(www.infotherma.cz)
23. ledna 2020 Brněnský elektročtvrtek (hotel D1 Ostrovačice) Setkání příznivců elektromobility.
Přijďte si vyměnit zkušenosti nebo jen nasát atmosféru kolem elektrických automobilů.
(www.mala-elektromobilita.cz)
24. ledna 2020 Happy Black Out Friday (Rosice) Setkání s výkladem o používání elektromobilu a
využívání energie získávané z vlastní fotovoltaické elektrárny. (www.mala-elektromobilita.cz)
01. února 2020 Rallye Česká Sibiř Asociace pro elektromobilitu ČR již tradičně pořádá tuto skvělou
akci. Bližší info na stránkách Asociace. (www.elektromobily-os.cz)
27. února 2020 Brněnský elektročtvrtek (hotel D1 Ostrovačice) Setkání příznivců elektromobility.
Přijďte si vyměnit zkušenosti nebo jen nasát atmosféru kolem elektrických automobilů.
(www.mala-elektromobilita.cz)
28. února 2020 Happy Black Out Friday (Rosice) Setkání s výkladem o používání elektromobilu a
využívání energie získávané z vlastní fotovoltaické elektrárny. (www.mala-elektromobilita.cz)
17. až 20. března 2020 AMPER 2020 -  Veletrh AMPER je nejvýznamnější oborový veletrh ve střední
Evropě, který se každoročně koná v nejmodernějších halách brněnského výstaviště. (www.amper.cz)
18. března 2020 Setkání přátel levného nabíjení v brněnském vinném slípku naproti BVV.
Neformální setkání u dobrého vína a jídla s tématem levného nabíjení v ČR.
(www.mala.elektromobilita.cz)

Poznamenetejte si v kalendáři:
18. září 2020 Konference o malé elektromobilitě (Boskovice) Konference zaměřená na
elektromobilitu, používání elektromobilů, nabíjení a veškeré informace spojené s tímto tématem.
(www.mala-elektromobilita.cz)
19. září 2020 3. elektrowesternový sraz (Boskovice) Opět se setkáme v krásném prostředí
westernového městečka v Boskovicích. Čeká nás řada soutěží, dobrého pití a zábavy. V sobotu večer
bude tradičně countrybál a bohatá tombola. (www.mala-elektromobilita.cz)
 

Na brněnském elektromobilním čtvrtku
se budou opět řešit zajímavá témata:

Dotace do elektromobility a do akumulace
elektrické energie. No neberte to:  50kWh
baterie s BMS za 100.000, Kč a udržitelností
3 roky.
Dobíjení nových CITIGO – na
rychlonabíječkách pouze 30kW, ale přes
Mennekes Typ 2 až 2 x 16A  (ze dvou fází) –
ovšem s odlišnými charakteristikami na
každé fázi.
Problémy starších elektromobilů na
nejmodernějších rychlonabíječkách (vážné
závady u VW eUP! při rychlonabíjení nad
80%)
Dotace OPPIK Elektromobilita 2020
Dotace OPPIK Akumulace 2020

Mnoho elektromobilistů se nás ptá, jak vlastně probíhají „ty“ dotace, jak to časově vychází a jestli to
má vůbec cenu. Vybrali jsme pro vás jeden typický příklad realizované dotace z programu OPPIK4.

   
Žádost:  0018XXX - Dotace na – ŠKODA CITIGO-e iV

 
27. 5. 2019              Založení žádosti do systému MS2014+
 
31. 5. 2019              Do systému jsme doplnili veškeré požadované informace, povinné dokumenty a
žádost byla finalizována a podána.
 
4. 9. 2019                Žádost vrácena k doplnění /běžná praxe/.
(Doplněny informace)
 
19. 9. 2019              Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Projekt vyhověl.
(Žádost splnila podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti Výzvy IV - Elektromobilita
programu Nízkouhlíkové technologie)
 
10. 10. 2019            Věcné hodnocení žádosti s výsledkem vyhověl.
Projekt získal 62 bodů, a tudíž splnil minimální bodovou hranici, která činí 60 bodů.
Přílohou tohoto hodnocení je formulář v pdf formátu, který obsahuje detailní výpočet bodového
hodnocení podle metodiky výběrových kritérií a případně slovní komentář.
Komentář ke kritériu D Hospodárnost rozpočtu: Hodnocení ceny obvyklé bylo provedeno porovnáním
cenových nabídek s interní databází.
Projekt byl doporučen k dalšímu hodnocení a k zařazení do pořadníku pro přidělení dotace
 
18. 10. 2019            Žádost o podporu doporučena k financování.
(Výzva k aktualizaci informací – místo podnikání, doba realizace atd., na kterou je stanovena lhůta 90
dní)
 
19 až 21. 10. 2019   Doplněny informace
 
26. 10. 2019            Vydán Návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace doporučena k financování.
(Nutné potvrdit ze strany žadatele)
 
2. 11. 2019              Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(Oficiální dokument o schválení dotace)
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Podívejte se na naše stránky. 


