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Události minulého měsíce
8 - 10. listopadu 2019   Dny pasívních domů 2019
14. listopadu 2019   Čistá mobilita v chytrých městech. Konference pořádaná v rámci výstavy E-
Salon
14 - 17 listopadu 2019  E-Salon veletrh čisté mobility (PVA EXPO Praha Letňany) 
19. listopadu 2019   Smart Energy Forum 
28. listopadu 2019   Brněnský elektročtvrtek (Brno) 
29. listopadu 2019   Happy Black Out Friday
 Události následujících měsíců
 
2. prosince 2019 bude zveřejněna další výzva na dotace pro elektromobily OPPIK. Od 6.1.2020 bude
možné zadávat žádosti o dotaci do systému iskp2014+
12. prosince 2019   Seminář pro zájemce o Dotace OPPIK - výzva 5 nízkouhlíkové technologie
(ELEKTROMOBILITA) Hotel D1 Ostrovačice 13:30 - 17:00. Seminář je bezplatný a je potřeba se na
něj registrovat na našich stránkách www.mala-elektromobilita.cz
14. prosince 2019   Vyhodnocení soutěže "Pojďte šlapat s námi" v rámci výstavy E-Salon 2019.
Výherce bude obeslán a výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách www.mala-elektromobilita.cz

14. - 15 prosince 2019  Přátelské předvánoční setkání v Kamenici nad Lipou. Od 14:00 v pivnici
pivovaru. Přijďte si povídat o problémech, které nás zajímají, sdílet znalosti a zkušenosti, posilovat
stará a vytvářet nová přátelství.Naše setkání položí základy k N3A, odbornému pilíři čisté mobility a
moderní energetiky.
19. prosince 2019   Brněnský elektročtvrtek (Brno) - z důvodu dobré dostupnosti nabíjecích stanic
jsme opět zvolili hotel D1 v Ostrovačicích (16:00 až jak dlouho nás to bude bavit)
23. ledna 2020   Brněnský elektročtvrtek (Brno) - z důvodu dobré dostupnosti nabíjecích stanic jsme
opět zvolili hotel D1 v Ostrovačicích (16:00 až jak dlouho nás to bude bavit)
24. ledna 2020   Happy Black Out Friday (Rosice)
 

Velmi zajímavý článek od Mirka Matyáše na jeho blogu. Zhodnocení jak to je u nás s tou

elektromobilitou. Článek najdete ZDE

Základní informace o V. výzvě pro Nízkouhlíkové technologie
(ELEKTROMOBILITA)

 
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

elektromobilu
BEV – bateriové elektrické vozidlo

EREV – Extended Range Electric Vehicle
pořízení npořízeníeveřejných nabíjecích stanic

 
Kdo může žádat (příjemci podpory):

malé, střední podniky a velké podniky
 

Systém sběru žádostí:
průběžný

 
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de
minimis (200 000 EUR v průběhu tří účetních období)

Míra podpory pro kategorie vozidel M1
Limit 1 250 000,- Kč bez DPH

malý podnik – 30 % ZV
střední podnik – 25 % ZV
velký podnik – 20 % ZV

 
Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2

malý podnik – 40 % ZV
střední podnik – 35 % ZV
velký podnik – 30 % ZV

 
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování

dlouhodobého hmotného majetku)
 

Specifika a omezení:
projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha

jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádostí o dotaci
k poslední předkládané žádosti o platbu bude vyžadováno předložení C.O.C. listu nebo

kopie velkého technického průkazu pořizovaného vozu prokazující kapacitu
baterie/provozní parametry pořizovaného silničního vozidla

při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto
specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level

podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity

mala.elektromobilita@gmail.co
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Sdílet přes:

Podívejte se na naše stránky. 


