ČLENSTVÍ

Provozovatel
solární elektrárny

Zastupujeme
1 211 MWp

58%

instalovaného
výkonu
v ČR

Pracovní skupiny
Provozovatele FVE

Developery

Velké investiční skupiny | malé majitele
střešních i pozemních instalací
mezinárodní investory

Instalační
firmy
Pracovní skupina
pro velké zdroje

Univerzity
a vědecká
pracoviště

Bankovní
instituce

Advokátní
kanceláře

Dodavatele
elektřiny

Servisní
firmy

Investiční
fondy

 S
 ledování legislativních změn a možnost
připomínkování legislativy

 M
 ěsíční newslettery s přehledem
nejdůležitějších událostí a akcí

 K
 omplexní monitoring rizik spojených
s provozem FVE

 Denní monitoring médií

 P
 ravidelné odborné a vzdělávací
semináře/webináře
 P
 rávní stanoviska, expertní analýzy,
technické manuály (např. při kontrole
SEI, výměně panelů)

Pracovní skupina pro
malé zdroje a akumulaci

Co aktuálně i dlouhodobě řešíme
 E
 liminace rizika dalšího snížení podpory
solárním elektrárnám

 O
 tázky kolem výměny technologie
na FVE a modernizace výroben

 P
 odpora při kontrolách překompenzace
a sektorovém šetření FVE

 N
 astavení podmínek dotačních programů,
Modernizačního fondu či OP TAK

 M
 onitoring klíčové legislativy (např. zákon
o podporovaných zdrojích energie,
energetický zákon) a prováděcích vyhlášek

 P
 rávní obrana proti nežádoucím zásahům
státu

 Monitoring cenových rozhodnutí
 Z
 ařazení fotovoltaiky do podpory formou
aukcí

 P
 ozitivní mediální obraz podnikatelů v solární energetice (např. příběhy podnikatelů,
edukativní projekty ve školách, Dny otevřených dveří slunečních elektráren)

Výše členského příspěvku

Co členstvím získám?

 P
 odpora technického konzultanta
(např. při komunikaci s ERÚ, SEI, OTE)

Pracovní skupina
na ochranu investic

Nad

Do (včetně)

Příspěvek celkem v Kč (bez DPH)

0 MWp

0,01 MWp

500,-

 Kalendář povinností provozovatele FVE

0,01 MWp

0,03 MWp

1.000,-

 Odborné exkurze

0,03 MWp

0,05 MWp

2.000,-

0,05 MWp

0,1 MWp

3.000,-

0,1 MWp

0,3 MWp

5.000,-

0,3 MWp

0,5 MWp

10.000,-

0,5 MWp

1 MWp

20.000,-

1 MWp

3 MWp

30.000,-

3 MWp

5 MWp

40.000,-

5 MWp

10 MWp

55.000,-

 M
 ožnost účasti v pracovních skupinách
asociace
 Networking na akcích Solární asociace
 S
 levy na konference a semináře pořádané
našimi partnery

 Z
 ákladní poradenství při výstavbě
nových FVE

Kromě toho členstvím přispějete na naše široké
aktivity v oblasti ochrany investic proti zásahům státu
do garantovaných podmínek provozu solárních zdrojů.

10 MWp

20 MWp

75.000,-

20 MWp

40 MWp

100.000,-

40 MWp

130.000,-

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

