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ČLENSTVÍ:
Provozovatel FVE

Staňte se členem nejvýznamnější
asociace, která zastupuje více než
polovinu českého fotovoltaického trhu!
Sdružujeme solární elektrárny o celkovém
instalovaném výkonu 1211 MWp, od malých
střešních elektráren po průmyslové parky.
Naše činnost se zaměřuje na eliminaci podnikatelských rizik a stabilizaci legislativy. V posledním
roce jsme například úspěšně prosadili možnost
výměny panelů na FVE bez rizika ztráty nároku
na podporu, vydali příručku, jak postupovat při
kontrolách státních orgánů nebo bezplatně
poradili stovkám majitelům solárních elektráren
s tzv. kontrolami přiměřenosti podpory.

Solární asociace je největší
profesní sdružení hájící zájmy
solárního sektoru v ČR.

CO AKTUÁLNĚ ŘEŠÍME?
 ontroly přiměřenosti podpory (tzv. překompenzace) a prověřování návratnosti projektů
 k
ze strany českých úřadů zahrnující expertní konzultace při vyplňování finančního modelu
 prosazování připomínek k novelám zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona

podpory pro fotovoltaiku formou aukcí a upevnění pozice solární energie v rámci
 pokračování
klimaticko-energetického plánu ČR do roku 2030
 poradenství při prodeji, koupi nebo vlastnické přeměně FVE
 rávní a odborné poradenství při cenových a jiných kontrolách ze strany SEI a ERÚ
 p
(např. problematika technologické vlastní spotřeby, výměn panelů, pozdní instalace elektroměru, ...)
 omunikace se zákonodárci, ministerstvy a úzká spolupráce s řadou oborových organizací
 k
(Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora a další)
 ediální zastupování solárního sektoru a reprezentace na všech klíčových energetických
 m
konferencích

CO ZÍSKÁM ČLENSTVÍM?
 4x ročně vstup zdarma na odborné vzdělávací semináře Solární asociace
 informace o legislativních změnách a možnost podání podnětu

do členské sekce ke všem odborným dokumentům
 přístup
(expertní analýzy, právní stanoviska, oborové publikace, manuály a návody)
 ledování zásadních legislativních změn, ovlivňování české i bruselské legislativy
 s
 otline Solární asociace, tj. okamžitá podpora technického konzultanta
 h
 r oční kalendář povinností provozovatele FVE
 enní monitoring médií, týdenní aktuality a měsíční newslettery
 d
 etworking a účast na odborných exkurzích
 n
 levy na odborné konference a semináře pořádané našimi partnery a řada dalších výhod
 s

Členský příspěvek dle instalovaného výkonu elektráren v MWp:
NAD

DO (včetně)

0 MWp

0,01 MWp

500,-

0,01 MWp

0,03 MWp

1.000,-

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,-

10 MWp

20 MWp

75.000,-

20 MWp

40 MWp

100.000,-

nad 40 MWp

Příspěvek celkem v KČ

130.000,-

JAK SE STÁT ČLENEM?
Registrujte se jednoduše online na www.solarniasociace.cz/cs/clenstvi/prihlaska.
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