PODPORA ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ DOPRAVY
KDO může žádat?
•

obce, kraje, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, společnosti vlastněné z více než
50 % územně samosprávnými celky, veřejné výzkumné instituce, státní příspěvkové organizace

NA CO lze získat podporu?
•
•

nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu s alternativním pohonem (CNG,
elektromobil plug-in hybrid, hybrid)
nákup či pronájem chytrých dobíjecích stanice, tzv. smart wallboxů

KOLIK lze získat?
•
•
•

Celková alokace činí 100 mil. Kč
Výše dotace činí max. 40 % z celkových způsobilých výdajů, přitom maximálně do níže uvedených limitů
limit maximální výše podpory na jednotlivá vozidla, viz tabulka:
Typ vozidla/Podpora
M1 (osobní)
N1 (nákladní do 3,5t včetně)
L7E (malá užitková)
L6E
L1E, L2E (motorky do 45km/h)
L3E, L4E, L5E, L6E (motorky nad 45km/h)
M2, M3 do 7,5t (minibus)
N2 do 12t (nákladní střední)

•

CNG
50 000 Kč
100 000 Kč
x
x
x
x
150 000 Kč
250 000 Kč

elektromobil
250 000 Kč
500 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
1 mil. Kč
x

plug-in hybrid
200 000 Kč
200 000 Kč
x
x
x
x
x
x

hybrid
50 000 Kč
X
X
X
X
X
X
x

limit maximální výše podpory na chytrou dobíjecí stanicí činí 20 000,- Kč

KDY lze žádat?
•

příjem žádostí v období 2. 1. 2019 – 30. 9. 2019

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?
•
•
•
•
•

podporu v kategorii vozidel M2, M3 je možné čerpat pouze za podmínky, že dané vozidlo nebude využíváno
k účelu zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících
vozidla a chytré dobíjecí stanice musí žadatel či příjemce podpory aktivně využívat nejméně po dobu 3 let od
dokončení projektu
podpora se nevztahuje na elektromobily, plug-in hybridy a hybridy, které využívají hlavní trakční baterii na bázi
olova a kadmia
u každého elektromobilu či plug-in hybridu lze podpořit maximálně jednu chytrou dobíjecí stanici.
ukončení realizace projektu nejpozději do 31. 12. 2020

NA KOHO je možné se obrátit?
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