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Podpora zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnicích
stanic pro vozidla s pohonem na alternativní paliva

Program rozvoje venkova

V rámci Operačního programu Doprava
bude na podzim roku 2017 vyhlášen
program na podporu zavádění veřejně
přístupných dobíjecích a plnicích stanic
pro vozidla s pohonem na alternativní
paliva v České republice.

Program bude určen podnikům, které mají
své sídlo, pobočku nebo organizační složky
v České republice a vlastní a provozují
předmětnou infrastrukturu. Další specifická kritéria se liší dle jednotlivých podprogramů.

Podpora bude rozdělena do čtyř podprogramů:

Míra podpory se bude pohybovat
v rozmezí 30-85 % podle podporované
aktivity. Celková alokace programu činí
44,5 mil. EUR.

•• zavádění nových veřejně přístupných
vysokovýkonných dobíjecích stanic
(AC/DC) na páteřní síti nebo zavádění
běžných dobíjecích stanic a modernizace
stávajících dobíjecích stanic, které jsou
součástí doplňkové sítě.
•• rozvoj infrastruktury plnicích stanic
na stlačený zemní plyn.
•• rozvoj infrastruktury plnicích stanic
na zkapalněný zemní plyn.
•• rozvoj infrastruktury veřejně přístupných
vodíkových plnicích stanic.

Mezi způsobilé výdaje bude patřit například projektová dokumentace pro stavební
povolení, úprava pozemků mimo silnici
výhradně určených pro zavedení dobíjecích/plnicích stanic, výstavba potřebné
technické infrastruktury pro zavedení
dobíjecích/plnicích stanic (elektřina/plyn),
výstavba transformačních stanic nebo
jejich modernizací, nákup dobíjecích nebo
plnicích stanic a jejich instalací, elektronic-

kých komunikačních/platebních systémů
potřebných pro provoz dobíjecích/plnicích
stanic, aj.
Antonín Weber
antoweber@deloittece.com
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Od 10. října do 30. října 2017 bude
probíhat 5. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova.
Investice do zemědělských podniků
V rámci 5. kola bude vyhlášen program
zaměřený na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků a zvýšení
jejich hospodářské výkonnosti.
Míra podpory se pohybuje ve výši 40-60 %
dle typu příjemce a místa realizace. Příjemcem může být zemědělský podnikatel nebo
skupina zemědělců (zemědělští prvovýrobci).
Mezi způsobilé výdaje patří například
investice v živočišné i rostlinné výrobě
(stavby, stroje, technologie), které vedou
ke snížení výrobních nákladů, modernizaci
nebo zvýšení účinnosti výrobních faktorů
a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Program umožňuje získat dotaci na investice do zařízení pro výrobu potravin
a krmiv, investice do skladování nebo
na projekty zaměřené na investice související s uváděním produktů na trh (včetně
výstavby a rekonstrukce budov). Program
je rozdělen na 3 záměry – zemědělské
podniky, zpracovatelské podniky a výrobce
pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků.
Způsobilým příjemcem je zemědělský
podnikatel, výrobce potravin nebo krmiv,
který splňuje definici mikro, malého nebo
středního podniku. Míra podpory je poskytována ve výši 35 %, 40 % a 45 % dle typu
záměru a podniku.

Podpora vývoje nových produktů,
postupů a technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Program je určen subjektům, které zavádějí nové nebo významně zlepšují stávající
produkty, postupy nebo technologie.
Příjemcem mohou být uskupení minimálně
dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost
v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv
a jeden subjekt musí být výzkumnou
institucí nebo výrobcům potravin nebo
krmiv, kteří mají k vývoji nového produktu/
postupu/technologie vlastní kvalifikovaný
personál a výrobní prostředky. Míra podpory činí 50 % způsobilých výdajů. Dotace
na jeden projekt je poskytována ve výši
od 1 mil. Kč do 150 mil. Kč.
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Mezi způsobilé výdaje patří například
provozní výdaje na vývoj a aplikaci inovací,
realizovaných výzkumnou institucí nebo
vlastními kapacitami nebo přímé náklady,
které souvisí s výrobou inovativních produktů, zavedením inovativních postupů
a technologií do praxe.
Antonín Weber
antoweber@deloittece.com
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Kontakty
V případě, že se Vás tato problematika dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné informace.
Prosím, neváhejte nás kontaktovat.
Dotace CZ
Luděk Hanáček
+420 606 654 304
lhanacek@deloittece.com

Dotace a investiční pobídky SK
Martin Rybar
+421 (910) 828 333
mrybar@deloittece.com

Antonín Weber
+420 733 161 519
antoweber@deloittece.com

Investiční pobídky
Daniela Hušáková
+420 774 535 621
dhusakova@deloittece.com

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů
a pozvánek zde: http://www2.deloitte.com/cz/subscribe
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