ČLENSTVÍ

Instalační a servisní
společnosti

Instalačních
společností
stav k 1/2022

Pracovní skupiny
Instalační firmy

Instalace střešních FVE
pro rodinné domy a podniky

Developery

Provozovatele
FVE

Univerzity
a vědecká
pracoviště

Bankovní
instituce

Pracovní skupina pro
malé zdroje a akumulaci

Pracovní skupina
pro velké zdroje

Co aktuálně i dlouhodobě řešíme
 N
 astavení dotačních programů pro FVE
(OP TAK, NPO, NZÚ a další)

 P
 odporu výzkumu vývoje, spolupráce s technickými univerzitami (Brno, Ostrava, Praha)

 L
 egislativní rámec pro akumulaci a samovýrobce elektřiny

 E
 vropskou legislativu včetně připomínkování prostřednictvím klíčových zahraničních
asociací v oboru obnovitelných zdrojů

 Spolupráce s odbornými školami a navázání kontaktů s potenciálními absolventy v oboru FVE

Advokátní
kanceláře

Dodavatele
elektřiny

Servisní
firmy

Investiční
fondy

Co členstvím získám?
 L
 egislativní monitoring týkající se všech
zákonů, vyhlášek a předpisů z oblasti FVE
a akumulace

 Denní monitoring médií, měsíční online newsletter a týdenní aktuality ze světa fotovoltaiky

 M
 ožnost účastnit se klíčových jednání
s ministerstvy a oborovými úřady
 M
 ožnost získat ocenění
„Doporučená firma Solární asociací“
 Možnost zveřejnění Vaší společnosti na unikátní mapě doporučených instalačních a servisních firem na stránkách Solární asociace
 P
 ravidelné odborné a vzdělávací semináře/webináře pořádané Solární asociací
 P
 odpora technického konzultanta
(např. při komunikaci s ERÚ, SEI, OTE)

 V
 ytvoření nové tarifní struktury zaměřené na
podporu malých instalací a využití akumulace

Vybrané úspěchy Solární asociace

 Odstranění bariér u vlastní spotřeby elektřiny

 Konec spodní hranice pro vlastní spotřebu
v NZÚ a OP TAK

 U
 možnění přetoků mikrozdrojů do sítě
a zrušení sankcí za přetoky do sítí

 Jednodušší administrace NZÚ a OP TAK

 V
 yhodnocování spotřeby solární energie
po jednotlivých fázích (tzv. součtové měření)

 Možnost stavět FVE na přístřešky z OP TAK
 Konec výběrových řízení v OP TAK a další

Základní členský příspěvek dle obratu v Kč

 P
 ravidelný monitoring dotačních programů a možnost jejich připomínkování

 Z
 apojení do pracovních skupin asociace
s účastí zástupců státních institucí (MPO, MŽP,
SFŽP, ERÚ… ) a distribučních společností

Pracovní skupina
na ochranu investic

 P
 rávní stanoviska, expertní analýzy, technické manuály a návody
 Kalendář povinností provozovatele FVE
 Odborné exkurze
 N
 etworking na akcích Solární asociace
a navazování obchodních a pracovních
kontaktů v rámci asociace
 S
 levy na konference a semináře pořádané
našimi partnery
Kromě toho členstvím přispějete na naše široké aktivity v oblasti nastavení jednodušších
a výhodnějších podmínek pro výstavbu FVE

Nad

Do (včetně)

Příspěvek celkem v Kč

0

1 mil.

1.500,-

1 mil.

3 mil.

2.000,-

3 mil.

5 mil.

3.000,-

5 mil.

10 mil.

5.000,-

10 mil.

20 mil.

10.000,-

20 mil.

50 mil.

20.000,-

50 mil.

100 mil.

30.000,-

100 mil.

500 mil.

45.000,-

500 mil.

1000 mil.

60.000,-

1000 mil.

85.000,-

Kontakt:
Michaela Černá
Manažer členského servisu
+420 724 486 254
michaela.cerna@solarniasociace.cz
SOLÁRNÍ ASOCIACE, SPOLEK
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
www.solarniasociace.cz

Sociální sítě:

Online přihláška:
Odkaz na https://www.solarniasociace.cz/cs/clenstvi/prihlaska

