Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 13/2016 Podpora alternativních způsobů dopravy

Tématická oblast:

Životní prostředí

Žadatel:

Obec
Kraj

Umístění dotace:

Česká republika

Datum uzávěrky:

31.3.2017

Velikost dotace (Kč):

do 800 tisíc

WWW:

https://www.sfzp.cz/sekce/857/k-vyzve-13-2016/

Popis:

I. Předmět a účel podpory
Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z
dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.
Příspěvek na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na CNG:
- Automobilem CNG se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn CNG (platí
tedy pro kombinaci s ostatními palivy).
- Plug-in hybrid (PHEV) se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze
jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie.
- Elektromobilem se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
a) BEV - vozidlo s bateriovým pohonem,
b) EREV - výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů
jednotkou se spalovacím motorem).
II. Druh podpory
Pro výzvu je alokováno 100 mil. Kč (20 mil. Kč pro vozidla s pohonem CNG, 80 mil. Kč pro vozidla s pohonem plug-in
hybrid a elektromobil).
Výše podpory na jednotlivé typy vozidel je určena fixní částkou dle konkrétního typu pohonu vozidla.
III. Organizační zabezpečení
Zahájení příjmu Žádostí: 10. 11. 2016
Ukončení příjmu Žádostí: 31. 3. 2017
Kontaktní osoby:
Ing. Romana Rajnyšová, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz, tel.: +420 267 994 159
Ing. Michal Slezák, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz, tel.: +420 267 994 469

Podmínky:

I. Kritéria programu
Oprávnění žadatelé:
- Územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy.
- Svazky obcí.
- Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.
- Obecně prospěšné společnosti.
- Spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem.
- Akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.
- Společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.
II. Ostatní podmínky
Prokáže-li žadatel ekologickou likvidaci starého vozidla emisní třídy EURO 3 a nižší, má nárok na fixní bonus 10 tis.
Kč za každé zlikvidované vozidlo, které bude nahrazeno novým vozidlem s alternativním pohonem.
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2018.
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