PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
pro předložení projektové žádosti a získání finanční podpory z prostředků
MODERNIZAČNÍHO FONDU

PROGRAM:

1.

Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

Informace o žadateli

NÁZEV ŽADATELE:
IČO:
ADRESA ŽADATELE:

KONTAKTNÍ OSOBA:
TYP ŽADATELE:

email:
výrobce elektřiny podle čl. 10c Směrnice 2003/87/ES
ostatní držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích: výroba elektřiny
nový žadatel, bez licence pro podnikání v energetických odvětvích: výroba elektřiny

2.

Informace o záměru projektu

NÁZEV PROJEKTU:

TITLE OF THE PROJECT
uveďte název projektu
anglicky
LOKALITA REALIZACE PROJEKTU:

kraj: * vyberte kraj realizace *

NAVRHOVANÝ ZÁMĚR PROJEKTU:
opatření

předpokládané období realizace
od – do (mm/rrrr)

výstavba fotovoltaických elektráren
na jinak obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou,
těžební či obdobnou činností

-

integrovaných do budov, popř. vystavěných na stávajících
zpevněných plochách v blízkosti budovy či v areálu budov

-

na vodních plochách

-

agrofotovoltaika

-

výstavba a modernizace větrných elektráren

-

výstavba a modernizace malých vodních elektráren
(s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně)

-

geotermální zdroje energie

-

akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje)

-

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU ŘEŠENÍ:
navrhovaný instalovaný výkon elektrické energie z OZE

MW

očekávaná roční výroba elektrické energie z OZE

MWh

navrhovaná kapacita akumulace elektrické energie vyrobené z OZE

MWh

Uveďte souhrnný popis navrhovaného řešení

FÁZE A STUPEŇ PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU
Navrhované řešení je ve stavu:

* fáze a stupeň připravenosti projektu *

komentář (je-li relevantní, uveďte rovněž, zdali projekt prošel posouzením z hlediska pravidel veřejné podpory)

INDIKATIVNÍ ROZPOČET a FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
(uveďte předpokládané náklady bez DPH)
výstavba nového obnovitelného zdroje elektrické energie

tis. Kč

systém akumulace elektrické energie

tis. Kč

CELKEM

0,000

tis. Kč

Předpoklad financování v letech
%

tis. Kč

2021

0,000

2022

0,000

2023

0,000

2024

0,000

2025

0,000

2026

0,000

2027

0,000

2028

0,000

2029

0,000

2030

0,000

nad 2030

0,000

CELKEM

0,00

0,000

Předpokládaná forma financování a výše podpory (nepovinné)
forma financování / podpory

předpokládaná výše
%

tis. Kč

* očekávaná forma financování / podpory *

0,000

* očekávaná forma financování / podpory *

0,000

* očekávaná forma financování / podpory *

0,000

v případě jiné formy financování, uveďte
příp. uveďte informaci k očekávané
formě a výši podpory
3.

Podpis

Jméno a příjmení1
1

statutární zástupce instituce nebo zplnomocněný zástupce

Datum

Elektronický podpis

