Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Program podpory Nízkouhlíkové technologie
I. Výzva – podporovaná aktivita - Elektromobilita
Pořízení elektromobilů a nabíjecích stanic
7. března 2016 byla po dlouhém čekání zveřejněna I. Výzva programu podpory Nízkouhlíkové
technologie v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Příjem
Žádostí začíná 1. 4. 2016, Žádosti se budou podávat jednokolově. Alokace výzvy je 260 000 000,- Kč,
podporované aktivity Elektromobilita 80 000 000,- Kč. Vzhledem k očekávanému zájmu však je
možné očekávat velmi rychlé uzavření příjmu Žádosti díky vyčerpání alokace. Oficiální datum
ukončení příjmu Žádostí je 31. 7. 2016.
Bližší informace:
Příjemce:
Podporovaná
aktivita:
a) Elektromobilita
Výše dotace:

% dotace:

Příjem žádostí

Malý střední a velký podnik
pořízení elektromobilů - podporované obchodní třídy vozidel dle SDA
(Svaz Dovozců Automobilů) jsou: mini, malé, nižší střední, střední, MPV
pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci
podnikatelského areálu pro vlastní potřebu
pořízení elektromobilů: 70 000,- Kč – 3 000 000,- Kč
pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci
podnikatelského areálu pro vlastní potřebu: min. 50 000,- Kč v rámci
režimu de minimis (200 000 EUR)
Pro aktivitu a) Elektromobilita*
a) Malý podnik až do výše 70 % ZV.
b) Střední podnik až do výše 60 % ZV.
c)Velký podnik až do výše 50 % ZV.
*Jsou stanoveny 2 skupiny (užitkové vozy, osobní vozy). U každé skupiny jsou
stanoveny kategorie dle výše nákupní ceny elektromobilu bez DPH na jeden
vůz. Žadatel se zařadí do kategorie podle projektového záměru. Na základě
této konkretizace žadatel zjistí způsobilé výdaje, které jsou určeny fixně na
jeden vůz.
1.4.2016 – 31.7. 2016

Modelový případ výpočtu dotace na elektromobil:
Pořizovací cena bez DPH v Kč
450 000 – 499 999
450 000 – 499 999
750 000 a výše
750 000 a výše

Kategorie vozu
Osobní
Užitkový
Osobní
Užitkový

Výše dotace pro Malý podnik v CZK
126 000
98 000
196 000
217 000

Způsobilé výdaje pro obě aktivity:
Aktivita
pořízení elektromobilů

Způsobilé výdaje
a) Pořízení vozidla
b) Studie proveditelnosti
pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro Stroje a zařízení, Stavby, Inženýrské sítě,
elektromobily v rámci podnikatelského areálu Inženýrská činnost, Projektová dokumentace,
pro vlastní potřebu
Studie proveditelnosti

Podmínky Výzvy:
 Příjemce je povinen vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace projektu dle podmínek
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v tomto místě rovněž po dobu 5 let od poslední přijaté
platby na účet příjemce zachovat (tj. mít ve vlastnictví) dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek, který byl zcela nebo částečně pořízen z poskytnuté podpory. V případě aktivity a) u
malého či středního podniku je příjemce povinen vykonávat podpořenou aktivitu v místě
realizace projektu do výše nájezdu vozidla 150 000 km avšak nejméně po dobu 3 let.
 V případě pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily, je nutné, aby sloužili pouze pro
vlastní potřebu podnikatelů v rámci svého areálu nikoliv pro veřejné dobíjení.
 V případě aktivity a) Elektromobilita této výzvy není možné podporovat pořízení ojetých
automobilů.
Všeobecnými podmínkami jsou tyto:
Realizace mimo území Hl. města Prahy (ne sídlo společnosti)
Financování ex-post na konci etap nebo na konci realizace projektu
Hodnocení 2 posledních uzavřených ekonomických období (rozvaha + výkaz zisku a ztráty)
Nebudou podporovány projekty směřující do cestovního ruchu, zemědělství, rybářství atd.
Předmětem nabídky Brain Logistics, s.r.o. je:
 zpracování plné žádosti o dotaci v rámci programu OPPIK
 podotační managament (zahrnující zpracování průběžných, monitorovacích a závěrečných
zpráv, žádostí o platbu, podporu při kontrolách příslušných orgánů, atd.)
 průběžný monitoring dalších potenciálních příležitostí získání veřejné podpory
V případě zájmu Vám nabídneme tuto variantu:
 pevná částka za zpracování projektové žádosti pro investiční projekt v hodnotě 14 000,- Kč
 odměna za úspěch ve výši 5% z hodnoty přidělené dotace
Amper Market a.s. navíc nabídne zájemcům - podnikatelům zvláštní sazbu na odběr elektřiny.
Ing. Kateřina Sirotková, MBA
+420 733 515 982
sirotkova@brainlogistics.cz
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