Pályázati Felhívás
„Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési
rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel
kombinálva”

RRF-6.2.1
A program igénybe vehető:
1.családi házakra (használatba vételi engedély birtokában)
2. osztatlan közös tulajdonban lévő lakóházra( ikerház, sorház)
3. legfeljebb 6 lakásos társasházra (51% lakó irásos nyilatkozattal
hozzájárul)
A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
Beadás kezdete: I.ütem
2021.12.06-2021.12.27. Fejér, Győr-Moson-Sopron,KomáromEsztergom,Vas, Veszprém és Zala Megye
2021.12.13-2022.01.03. Baranya,Bács-Kiskun,Békés,CsongrádCsanád,Somogy és Tolna megye
2021.12.20-2021.2022.01.10 Borsod-Abaúj-Zemplén,HajdúBihar,Heves,Jász-Nagykun-Szolnok,Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
2021.12.27-2022.01.17 Budapest és Pest megye
A támogatást igénylők köre:
1.nagykorú természetes személy(magánszemély)
2. magyar adóazonositó jellel rendelkezik
3, az ingatlanban (legalább rész)tulajdonnal rendelkezik (2021.08.30-i
állapot)
haszonélvezeti jog-, özvegyi nem elegendő
4. megfelel a jövedelem előirásoknak (nyugdijas is)
5. az ingatlanban tulajdonos személyek 2020.évi 1 főre jutó jövedelme
0.- Ft és 4 850 000.- Ft között volt

Támogatható tevékenységek:
1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó
napelemes rendszer (szaldó elszámolással) max. bruttó 2 900
000.- Ft
Minden olyan tetőszerkezet elfogadható, mely a pályázattal érintett
ingatlan szerinti helyrajzi számon található.
Talajra NEM telepithető!!
2. a Tetőszerkezetre helyezett a tervezett fűtési rendszer ellátását
célzó napelemes rendszer létesitése ( max 5 kwp) fűtési rendszer
elektrifikálása levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyúval
villamosenergia tároló beépitése, nyilászáró csere
max. 11 300 000.- Ft
b.akkumulátoros tárolóegység felszerelése, melynek kapacitása
max.14 kwh
c.meglévő fűtési rendszer kiváltása max 12 kw teljesitményű
levegő-levegő vagy víz-levegő hőszivattyúval
kiegészitő fűtésként ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy
fűtőpanel kiépitése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2
nagyságú helyiség fűtésére.
d. fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyilászárók cseréje
3. Pályázatát elkészítjük, benyújtjuk, a kivitelezést menedzseljük
meglévő partnerünkkel.
A támogatásra való megfelelést pontozásos rendszer állapítja
meg.
Változások:
1.Nem kell, hogy a pályázni kívánó tulajdonos az ingatlanban
legyek lakcim szerint bejelentkezve.
2. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek 2020. évi
jövedelme is figyelembe veendő az egy főre jutó összeg megállapítása
során.

3. Amikor a pályázat benyújtását megelőzően a nyílászárók cseréje már
100%-ban megvalósult. Ekkor jelen pályázat keretében támogatás csak a
2.1.1 pont alatti tevékenységekre igényelhető.( csak napelem kérhető)

Személyes konzultáció és szerződéskötéshez hivja Takács Zoltánt.
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