Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace
prostřednictvím Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Nízkouhlíkové technologie
Elektromobilita – Výzva V
dotace na nákup vozidel na elektrický pohon včetně infrastruktury
zajišťující vlastní provoz

Základní informace
Způsobilé výdaje:

Co je hlavním cílem?
• Podpora zavádění inovativních technologií
v oblasti elektromobility.
Podporované aktivity:
• Pořízení elektromobilu BEV (batery electric
vehicle) nebo EREV (extended range electric
vehicle).
• Pořízení neveřejných (rychlo)dobíjecích stanic
s možností doplnění o baterii pro elektromobily
v rámci podnikatelského areálu pro vlastní
potřebu s možností doplnění nabíjecí stanice
o baterii a FVE, za předpokladu, že baterie i FVE
je součástí nabíjecí stanice.
Cílová skupina	Malé, střední a velké
podniky
Forma podpory	Dotace (de minimis)
Výše podpory

od 250 tis. Kč do limitu
podpory de minimis

Zahájení příjmu žádostí

6. 1. 2020

Ukončení příjmu žádostí

28. 6. 2020

Alokace

50 mil. Kč, velké podniky
max. do 40 % alokace

Podpora je poskytována v režimu de minimis podle
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.
1. Nákup elektromobilů pro definované
kategorie silničních vozidel
• V páté výzvě je podpora zaměřena zejména
na pořízení užitkových vozů – vztahuje se
na ně vyšší míra podpory než na osobní vůz
kategorie M1.
• Pro kategorii M1 dále platí omezení ceny
pořizovaného elektromobilu, která nesmí
přesáhnout 1 250 000 Kč bez DPH.
• Oproti předchozím výzvám vstupuje
do způsobilých výdajů celá cena vozu a přímo
z pořizovací ceny se vypočítává výše dotace.
2. Nákup dobíjecích neveřejných stanic
Způsobilým výdajem je konečná cena dobíjecí
stanice v Kč, ze které se následně vypočítá výše
dotace v závislosti na velikosti podniku.
Míra podpory
malý podnik

střední podnik

velký podnik

30% 40%

25%

20% 30%

de minimis
Kategorie vozidel M1

35%

de minimis

de minimis

Kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2

Předejděte chybám
aneb na co si dát pozor!

1/

Elektromobil nebude podpořen v
případě pořízení za pomoci leasingu
či jiného zajištění závazku převodem
práva. Pořízený majetek musí být po
celou dobu realizace projektu i v době
udržitelnosti v majetku žadatele. Žadatel
musí být prvním vlastníkem vozidla, musí
být zapsán na prvním místě ve velkém
technickém průkazu. Zároveň není možné
podpořit vůz, který již vstoupil do odpisů.

2/

3/
4/

Místem realizace je vždy sídlo (či provozovna) žadatele zapsané a veřejně
dohledatelné v příslušném rejstříku.
U projektů s dobíjecí stanicí se za místo
realizace považuje místo, kde bude nabíjecí
stanice instalována. V takovém případě
je nutné, aby byl žadatel vlastníkem
pozemku nebo měl na něj platnou nájemní
smlouvu pro celou dobu realizace
a udržitelnosti projektu.
Pro nákup více elektromobilů, resp. pro
pořízení kombinace užitkového
a osobního vozidla, je potřeba podat
dvě samostatné žádosti, aby bylo
možné správně vybrat míru podpory.
Součástí projektu musí být diseminační
aktivity nad rámec povinné publicity,
tzn. že příjemce musí v době realizace či
udržitelnosti opatřit elektromobil
polepem formátu A6, publikovat
článek v tisku, informovat na svých
webových stránkách, vydat
leták/brožuru o projektu.

Není možné podpořit nákup jakéhokoli
typu hybridního elektromobilu. Podpořeny budou
pouze elektromobily typu BEV a EREV.
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