Bratislava | 16. 12. 2019

O dotáciu na elektromobily bol enormný záujem, vyčlenená suma sa minula
do 4 minút
Celá šesťmiliónová suma vyčlenená na podporu kúpy elektromobilov je v tejto chvíli rezervovaná. O
12:00 bola spustená on-line registrácia a celá suma bola rezervovaná v priebehu 3 minút a 41 sekúnd.
Záujemcovia si rezervovali dotáciu na 786 ekologických áut prostredníctvom 668 žiadostí. Výrazne
vyšší záujem bol o autá s čisto elektrickým pohonom, ktoré si chce kúpiť takmer 90 percent
úspešných žiadateľov. Celkovo požiadali o dotáciu na 689 elektromobilov a 97 plug-in hybridov.
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je vykonávateľom výzvy, bude úspešným
zaregistrovaným žiadateľom od 17. decembra zasielať informácie o ďalšom postupe pre oficiálne
podanie skompletizovanej žiadosti.
Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré výzvu vyhlásilo, teší tento enormný záujem žiadateľov. Hneď v
prvých minútach po spustení registrácie bolo pripojených na stránke www.chcemelektromobil.sk
približne 3 000 ľudí, ktorí sa chceli registrovať. „Rezort chcel motivovať ľudí ku kúpe elektromobilov a
zvýšiť tak ich počet na slovenských cestách. Už teraz je jasné, že tento cieľ sa podarí bez problémov
splniť,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. „Je potešujúce, že až 9 z 10 žiadostí sa týka čisto
elektromobilov. Jasne sa ukazuje, že ľudia začali elektromobilitu viac vnímať a čoraz dôležitejšia je pre
nich aj ekológia,“ dodal minister.
Za prvé tri hodiny sa úspešne zaregistrovalo takmer 4 000 žiadateľov z celého Slovenska. Úspešnou
registráciou sa celý proces nekončí. Je potrebné podať skompletizovanú oficiálnu žiadosť a až následne
rezort hospodárstva podpíše s úspešnými žiadateľmi zmluvu o poskytnutí dotácie. Tí budú mať 12
mesiacov na to, aby si kúpili auto a potom im štát dotáciu refunduje. V prípade, že niektorý zo
žiadateľov nebude spĺňať podmienky, suma vyčlenená pre neho sa uvoľní pre ďalších už
zaregistrovaných. Za prvú polhodinu od spustenia registrácie bolo podaných takmer 4 000 žiadostí. Na
nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom je možné získať príspevok 8 000 eur, v prípade plugin hybridu to je 5 000 eur. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré je možné získať dotáciu, je
50 000 eur s DPH. Automobil budú musieť úspešní žiadatelia vlastniť minimálne dva roky a nebudú
môcť využiť leasing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy môžu získať podporu
na maximálne jedno vozidlo, podnikatelia na tri.
Ministerstvo hospodárstva zároveň podporuje aj budovanie infraštruktúry pre elektromobily, čím sa
snaží ešte viac zatraktívniť tento druh dopravy pre motoristov. Rezort vyhodnocuje prvé kolo výzvy na
podporu budovania nabíjacích staníc a v budúcom roku plánuje vyhlásiť druhé kolo. Budovanie
nabíjacích staníc ministerstvo spolu podporí sumou milión eur.
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