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 ve spolupráci s Krajskou a Okresními hospodářskými komorami jižní Moravy. 

konzultuje a pomáhá zájemcům ve výstavbě vlastních slunečních elektráren  a to   jak
v legislativě, vyřízením dotace, ekonomické studii,  návrhu, praktické výstavbě,  revizi i
provozu a informuje  podnikatele a OSVČ.

Stavbu  vlastní  sluneční  elektrárny   usnadní  až  80  %
z nenávratné finanční podpory.

Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  –  MPO ČR   podporuje  podnikatele  a
OSVČ   v možnostech  na  snížení  provozních  nákladů  při  nákupu  elektrické  energie  a
v částečné nezávislosti na  centrálních dodávkách elektřiny a to vypsanou finanční podporou
instalace ostrovních provozů pro výrobu elektřiny v místě spotřeby.  Podniky všech velikostí
tak mohou  žádat o peníze na instalaci fotovoltaických systémů s akumulací energie do vody
například přímý ohřev vody i bez ní a to jak  při výstavbě energeticky efektivních budov tak i
na dílčí projekty  zejména v hospodárné výrobě  energie  

Žádosti o dotace na pořízení fotovoltaických systémů jak  s  nebo bez akumulace energie
pro dodávku elektrické či  tepelné energie  do  vlastních  energetických systémů  budou
přijímány až do 16. října 2017. 

Žadateli mohou být i osoby samostatně výdělečně činné OSVČ nebo podniky stoprocentně
vlastněné veřejným sektorem. 

Předpokládá se, že celkově budou, v rámci této výzvy, rozděleny MPO ČR  zájemcům až dvě
2 000 000 000 (2miliardy korun).

Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů  pro  malé podniky, u středních
je to 70 %a u velkých podniků 60 %, přičemž na jednu realizaci  sluneční elektrárny  lze
získat příspěvek od MPO ČR  od 300 tisíc až do 100 milionů korun. 

Způsobilé výdaje přitom nesmí přesahovat 30 tisíc korun na úsporu 1 GJ energie.

 Do  způsobilých  výdajů  se  zahrnuje  dlouhodobý  hmotný  majetek  a  také  dlouhodobý
nehmotný majetek, je-li nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku.

Jeden ekonomický subjekt může podat až patnáct žádostí o dotaci.
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