NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – FVE S/BEZ AKUMULACE
KDO může žádat?
•

Podnikatelské subjekty všech velikostí vyjma podniků vlastněných 100% veřejným subjektem (netýká
se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.
Žadatelé v rámci celé ČR, včetně hl. m. Prahy.
Ve společnosti žadatele nemá veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba obchodní podíl alespoň 25 %.

•
•

KDY lze žádat?
•
•
•

Datum příjmu žádostí: 22. 3. 2022.
Nejpozdější ukončení příjmu žádosti o dotaci bude 31. 8. 2022.
Nejzazší termín pro realizaci projektu je 30. 11. 2023.

NA CO lze získat podporu?
•

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace elektrické energie na podnikatelských budovách včetně
přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu, atp.).
Budování FVE a akumulace o kapacitě od 1 kW do 1 MW.
Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnující:
Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž,
akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, doprava,
instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).
Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny).
Inženýrská činnost ve výstavbě.

•
•

•
•

JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy?
•

V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1 kWh/kWp instalovaného výkonu FVE.
Musí se jednat o akumulaci elektrické energie do bateriových systémů.
V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace, což znamená jedno odběrné nebo předávací
místo. V rámci jednoho odběrného nebo předávacího místa může jeden žadatel podat pouze jednu
žádost o dotaci.
Udržitelnost projektu je 5 let od data proplacení dotace na účet.

•

•
•

K žádosti o podporu je nutné:
o Mít zapsány skutečné majitele v Evidenci skutečných majitelů.
o Mít zveřejněnou účetní závěrkou za dvě poslední uzavřená účetní období.
o Doložit smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst.
3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o připojení.
o Doložit dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem,
případně části nemovitosti, např. střechy, kde bude projekt realizován.

•

K vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je nutné do 180 dnů od formálního schválení žádosti doložit:
o Stavební povolení s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát
vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru. Čestné prohlášení nebude akceptováno.
o Vyjádření musí obsahovat veškerá navrhovaná opatření – tj. v případě realizace projektu obsahujícího
akumulaci, je nutné vyjádření k instalaci FVE včetně instalace akumulace energie.
o V případě výroben do 20 kWp (včetně) instalovaného výkonu není nutné dokládat stavební povolení
a pouze v relevantních případech bude doložen uzemní souhlas/územní rozhodnutí.
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•

Podpořit není možné:
o projekt s investicí pouze do bateriového systému;
o instalace FVE na obytných budovách (např. bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou
rekreaci;
o instalace umístěné na zemi;
o výzkumné, vývojové a pilotní projekty;
o projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v CZ NACE 03 – rybolov a akvakultura.

KOLIK lze získat?
•
•

Dotace bude vyměřena ze stanovených měrných způsobilých výdajů.
35 % z měrných způsobilých výdajů u FVE a 50 % (Praha – 45 %) z měrných způsobilých výdajů
u akumulace.

NA KOHO je možné se obrátit?
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