ELEKTROMOBILITA
Nízkouhlíkové technologie V. výzva – a) Elektromobilita
KDO může žádat?
• podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost s dvouletou historií a s jasnou strukturou vlastnických vztahů;
•

společnosti se 100% podílem veřejného sektoru a státní podniky.

NA CO lze získat podporu?
•
•

pořízení elektromobilů – malá užitková, osobní a nákladní vozidla, minibusy, a dále elektrických motorek a skútrů;
pořízení nabíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?
•

pořízení elektromobilů, elektrických motorek a skútrů;

•

investiční náklady na pořízení technologie nabíjecí stanice.

KOLIK lze získat?
•

•
•
•

•

Míra podpory na elektromobil kategorie M1 (osobní) i nabíjecí stanici je 30 % (malý podnik do 50 zaměstnanců),
25 % (střední podnik do 250 zaměstnanců) a 20 % (velký podnik nad 250 zaměstnanců) přímé dotace ze způsobilých
nákladů – investičních nákladů na elektromobil.
Je možné pořídit pouze elektromobil s cenou do 1,25 mil. Kč bez DPH, pokud spadá do kategorie M1 (osobní)
Dotace bude poskytovaná v režimu de minimis.
Míra podpory na elektromobil kategorie N (nákladní) nebo L (jednostopá a čtyřkolky) i nabíjecí stanici je 40 % (malý
podnik do 50 zaměstnanců), 35 % (střední podnik do 250 zaměstnanců) a 30 % (velký podnik nad 250 zaměstnanců)
přímé dotace ze způsobilých nákladů – investičních nákladů na elektromobil.
minimální výše dotace je 250 000 Kč.

KDY lze žádat?
•

příjem žádostí v období 6. 1. 2020 – 28. 5. 2020.

Cílové ÚZEMÍ?
• celá ČR, kromě hl. m. Prahy.

CO je dobré vědět?
•
•
•
•
•

výzva je průběžná – hraje roli datum podání žádosti o dotaci;
na realizaci projektu je pouze 12 měsíců;
doba udržitelnosti projektu je pro malé a střední podniky pouze 3 roky, pro velké podniky 5 let;
elektromobily kategorie M1 s cenou nad 1,25 mil. Kč bez DPH nejsou pro dotaci způsobilé;
pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců) je určeno pouze 20 % alokace výzvy.

NA KOHO je možné se obrátit?
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