ELEKTROMOBILITA A AKUMULACE ENERGIE
NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
v

KDO může žádat?


podnikatelské subjekty s dvouletou historií;



společnosti se 100% podílem veřejného sektoru a státní podniky.

NA CO lze získat podporu?








pořízení elektromobilů - užitkové a osobní vozy; elektromobilem se v této výzvě rozumí níže specifikované typy vozidel:
BEV – battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo)
EREV – extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem)
pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu;
inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie na bázi chemického principu či fyzikálního principu
(např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebov budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace
vodíkových technologií);
chemický princip akumulace energie – akumulátory (např. olověné a alkalické akumulátory, moderní akumulátory
pracující na principu Lithium-Ion, Sodík-Síra, superkapacitory, průtokové baterie…);
fyzikální princip akumulace energie – setrvačníky, akumulace energie založená na stlačeném vzduchu.

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?


pořízení elektromobilů;



stroje a zařízení, stavby, Inženýrské sítě, Inženýrská činnost;



investiční náklady na pořízení technologie v rámci akumulace energie spolu s náklady spjatými s instalací technologie
(řídící jednotka včetně software, komunikační jednotka, připojovací kabeláž, měření apod.);



projektová dokumentace a studie proveditelnosti;



bude nutné prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován;



podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity.

Podporovány NEBUDOU!




komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace;
výzkumné, vývojové projekty;
v případě elektromobilů vozidla vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní třídy (specifikace dle obchodních tříd SDA).

KDY lze žádat?


příjem žádostí: 1. 4. – 31. 7. 2016.

KOLIK lze získat?


předpokládaná míra podpory: 70 % (malý podnik do 50 zaměstnanců), 60 % (střední podnik do 250 zaměstnanců) a 50
% (velký podnik nad 250 zaměstnanců) přímé dotace ze způsobilých výdajů,
70 000 Kč - 217 000 Kč na 1 elektromobil, minimální výše dotace70 tis. Kč a maximální do výše 3 mil. Kč.



pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily; míra podpory: malý podnik 70%; střední podnik 60%, velký podnik 50%,
minimální výše dotace 50 tis. Kč, maximálně 200 000 Eur.



pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie; míra podpory: malý podnik 60%; střední podnik 50%, velký
podnik 40%,
minimální výše dotace50 tis. Kč, maximálně 200 000 Eur.
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Cílové ÚZEMÍ!


celá ČR, kromě hl. m. Prahy.

NA KOHO je možné se obrátit?
Ing. Ivana Pospíšilová

pospisilova@renards.cz

731 656 845

Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.

nevedel@renards.cz

739 903 553

HODNOCENÍ žádosti!
Aspekty, které se hodnotí, a při jejich splnění se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu získání dotace:


kvalita projektového záměru a technická proveditelnost realizace projektu;



míra inovativnosti projektu;



hodnocení dopadu projektu;



udržitelnost projektu;



rozpočet projektu;



realizace v hospodářsky problémových regionech definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013,
nebo které vykazují podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR za leden 2016.

PODKLADY pro žádost!


rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období;



výpis z katastru nemovitostí;



budete-li nájemcem příslušných nemovitostí, musí doložit svá práva danou nájemní nebo podnájemní smlouvou nebo
souhlasem vlastníka či nájemce s provedením projektu či smlouvou o smlouvě budoucí, z nichž bude patrné trvání
nájemního či podnájemního vztahu nejméně do konce doby udržitelnosti projektu;



v případě realizace stavby doloží příjemce oficiální sdělení příslušného stavebního úřadu (dle správního řádu) zda
stavba podléhá nebo nepodléhá územnímu nebo stavebnímu řízení;



projektová dokumentace - minimálně v podobě dokumentace pro stavební povolení, je-li relevantní;



položkový rozpočet, cenové nabídky na dodávky veškeré nakupované technologie;



znalecký posudek v případě projektů, které budou deklarovat unikátnost technologie v rámci demonstračního projektu;



detailní popis nakupované technologie včetně technické specifikace výkonových či jiných parametrů daného zařízení
včetně detailního určení ceny a dokumenty deklarující inovativnost technologie.
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