Výška dotácie

Oprávnené kategórie vozidiel

BEV

M1

8 000 Eur

PHEV 5 000 Eur
batériové elektrické vozidlá (BEV) a vozidlá s najmenej
jednou pohonnou jednotkou na elektrický pohon
s možnosťou dobíjania z externého zdroja elektrickej
energie, ďalej len plug-in hybridné elektrické vozidlá
(PHEV).

N1
Vozidlá kategórie M1 sú vozidlá kategórie M s najviac
s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie
vodiča. Vozidlá zaradené do kategórie M1 nemajú
priestor pre stojacich cestujúcich a počet miest
na sedenie môže byť obmedzený na jedno, t. j. miesto
na sedenie vodiča.
Vozidlá kategórie N1
sú vozidlá kategórie N
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
neprevyšujúcou 3 500 kg.

Bude vo výzve zohľadnená možnosť vyššej NIE
dotácie pri „zošrotovaní“ starého vozidla a výška
dotácie vo forme % z obstarávacej ceny vozidla?

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VÝZVY
Alokovaný rozpočet na výzvu 5 000 000 Eur
Typ výzvy otvorená
Forma poskytnutia dotácie 1 splátka formou refundácie
Finančný a operatívny leasing Nie
Vozidlá dovezené zo zahraničia Áno
Podpora pre vozidlá Tesla Áno
Maximálna obstarávacia cena vozidla 50 000 Eur s DPH
41 666,67 Eur bez DPH
Maximálny počet vozidiel v 1 žiadosti
FO 1
PO podľa Schémy DM 13/2019
Možnosť podania ďalšej žiadosti Áno – len PO

Dôležité termíny
Vyhlásenie výzvy: 18. 11. 2019
Spustenie registrácie: 11. 12. 2019

Kde nájdem všetky informácie

Ako prebieha registrácia

Vyhlásenie výzvy – všetky informácie a dokumenty: Registrácia

prebieha

na

webovej

stránke

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-

www.chcemelektromobil.sk,

roku-2019

jednoduchý formulár s kontaktnými údajmi. Na základe
registrácie

mu

bude

kde

alokovaná

žiadateľ

výška

vyplní

dotácie

Registrácia prebieha na stránke:

v systéme

rezervácie

www.chcemelektromobil.sk

Žiadateľovi

bude

finančných

pridelený

prostriedkov.

jedinečný

kód

=

identifikátor, pod ktorým bude ďalej evidovaný. Na
základe registrácie ho vykonávateľ (SIEA) emailom
vyzve k podaniu oficiálnej žiadosti o dotáciu.

Ako prebieha proces pre FO: Ako prebieha proces pre PO:
Po vyzvaní vykonávateľom má žiadateľ FO lehotu 40

Po vyzvaní vykonávateľom má žiadateľ FO lehotu 40

pracovných dní na riadne a úplné predloženie žiadosti pracovných dní na riadne a úplné predloženie žiadosti
vrátane všetkých príloh.

Po

riadnom

a úplnom

vrátane všetkých príloh.

predložení

žiadosti

má Po

riadnom

a úplnom

predložení

žiadosti

má

vykonávateľ a poskytovateľ lehotu 40 pracovných dní vykonávateľ a poskytovateľ lehotu 40 pracovných dní
na administratívne overenie žiadosti a posúdenie na administratívne overenie žiadosti a posúdenie
žiadosti komisiou MH SR.

Následne

žiadosti komisiou MH SR.

komisia

zverejní

úspešných/neúspešných

žiadateľov.

zoznam Následne

komisia

zverejní

zoznam

Úspešným úspešných/neúspešných

žiadateľov.

Úspešným

žiadateľom zašle návrh zmluvy s usmernením.

Kedy dostanem peniaze?

V lehote 20 pracovných dní od predloženia všetkých
príloh v zmysle zmluvy a ich overenia poskytovateľom
bude žiadateľovi vyplatená dotácia formou refundácie
v 1 splátke.

Na predloženie príloh v zmysle zmluvy má príjemca
dotácie lehotu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy. Prílohy súvisia s kúpou, evidenciou, poistením
vozidla a publicitou projektu.

žiadateľom zašle návrh zmluvy s usmernením.

