Pályázati felhívás

„Megújuló energiahordozók felhasználásának elterjedését elősegítő, elektromos áram előállítását
lehetővé tévő, napelemes rendszerek telepítésének támogatása.”

Az Electro Home Bau Kft. és stratégiai partnere a HANWHA SolarOne Co., Ltd. pályázati felhívást tesz
közzé. A pályázat célja a megújuló energiahordozók elterjedésének elősegítése. Magyarország kiváló
földrajzi adottságainak (pl: napsütéses órák száma) köszönhetően hatalmas - eddig még kiaknázatlan
– fejlődési lehetőség van a napenergia hasznosításában. Az Electro Home Bau Kft és a Hanwha
SolarOne saját eszközeivel igyekszik hozzájárulni a napelemes rendszerek elterjedéséhez és
népszerűsítéséhez. A pályázat két alapvető célt igyekszik megvalósítani. Egyrészt minél több
háztartásnak, vállalkozásnak legyen lehetősége energia igényének környezetbarát, megújuló energiát
hasznosító napelemes rendszerekkel való ellátására, másrészt nagyobb teljesítményű
„naperőművek” elterjedésének elősegítése.
Pályáztató szervezet megnevezése
Electro Home Bau Kft.
Hanwha SolarOne Co., Ltd.
Pályázat tárgya
Az Electro Home Bau Kft. által felszerelt hálózati visszatáplálásos vagy szigetüzemű napelemes
rendszerek telepítéséhez az Electro Home Bau Kft. és a Hanwha SolarOne csökkentett áron bocsátja
rendelkezésre a rendszerhez szükséges alkatrészeket, amelyek a következők: napelem modul,
tartószerkezet és inverter.
Pályázati kategóriák:
I.

Meglévő áramfogyasztást megtermelő napelemes rendszerek létesítésének elősegítése
(10-50 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer)

II. Kizárólag betáplálási céllal áramot előállító „naperőművek” létesítésének elősegítése (50500 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer)

I.

Pályázati kategória

Pályázók köre:
•

Természetes személy

•

Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás (Kft., Rt.,szövetkezet)

•

Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Kkt., Bt., egyéni vállalkozás)

•

Őstermelő

•

Nonprofit szervezet

Támogatás mértéke:
•

10-30 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer telepítése esetén: 15 %

•

30-50 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer telepítése esetén: 30 %

Támogatás feltétele:
Az éves áramfogyasztás min. 85%-át a telepítendő napelemes rendszernek kell előállítania. Az éves
áramfogyasztás alatt az adott betáplálási ponton levő villanyóra által mért éves mennyiség értendő.
Az éves áramfogyasztás a legfrissebb, rendelkezésre álló elszámoló számla vagy a pályázat beadását
megelőző 12 havi számla alapján kerül megállapításra. A telepítendő napelemes rendszer által,
várhatóan előállított éves áram termelés meghatározásához a következő kalkulátor számításait
fogadja a kiíró:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
A későbbiekben a rendszer által ténylegesen megtermelt adatok és a fenti kalkulátor által megbecsült
termelési adatok eltérését nem vizsgálja kiíró.
Amennyiben meglévő fogyasztását a közeljövőben megvalósuló energiahatékonysági beruházással
csökkentené (pl: LED-s világítás), a pályázat által megkövetelt 85 %-os határ a beruházás által
lecsökkentett éves fogyasztásból kerül meghatározásra (az energiahatékonysági beruházás elérhető
megtakarítást energetikus-i szakvéleménnyel kell alátámasztani).
Támogatási keret
A támogatandó napelemes rendszerek összteljesítményének felső határa: 260 kWp.

II.

Pályázati kategória

Pályázók köre:
•

Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás (Kft., Rt.,szövetkezet)

•

Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Kkt., Bt., egyéni vállalkozás)

•

Őstermelő

Támogatás mértéke
50-500 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer telepítése esetén: 30 % (listaárból adott
kedvezmény a fent megjelölt alkatrészekre).
Támogatási keret

A támogatandó napelemes rendszerek összteljesítményének felső határa: 5 MWp.
Beadási határidő
2013.10.15.-2013.12.31.
A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik. A keret kimerülésekor a pályázat lezárásra
kerül.

Pályázat elbírálása
A felhívásban közzétett feltételek teljesítésével (vagy annak vállalásával) nyújtható be pályázat, de
nem jelenti automatikusan a pályázat pozitív elbírálását. A pályázatok értékelésénél előnyt élveznek
azon beruházások, amelyek az ingatlanok teljes energia fogyasztását tekintve, minél nagyobb
arányban alkalmaznak megújuló energiaforrást.
A pályázat elbírálásának határideje a beadástól számított 30 nap, a kiíró a bírálathoz szükséges
további információt kérhet be a pályázótól. Ha nem áll rendelkezésre elég adat az értékeléshez és a
pályázó a felszólítás ellenére sem szolgáltat adatokat, akkor a pályázat elutasításra kerül.
A pályázat elbírálásnak eredményről telefonon és e-mail-en értesítjük a pályázókat.
A pályázattal kapcsolatos döntését nem köteles megindokolnia a pályázat kiírójának.

Pályázat folyamata
I.

Pályázati adatlap kitöltése, a napelemes rendszer árajánlatához szükséges adatok megadása.

II.

Pályázat elbírálása (benyújtástól számított 30 naptári napon belül).

III.

A támogatói döntés és a részletes árajánlat megküldése a pályázó felé.

IV.

Ha a pályázó elfogadja a támogatott napelemes rendszer ajánlatát, aláírásra kerül a
kivitelezői szerződés (ehhez a kiértesítéstől számított 15 nap áll rendelkezésre, amennyiben
ez idő alatt nem dönt a pályázó a támogatás igénybevételéről és nem kerül aláírásra a
kivitelezői szerződés, a pályáztató szervezet semmisnek tekinti a támogatói döntést).

V.

A napelemes rendszereknek a támogatói döntést követő 1 évben el kell készülnie
(naperőművek esetén ez a szükséges engedélyek megszerzésétől számítódik). Ezt mind a
pályázó, mind a kivitelezést végző Electro Home Bau Kft. magára nézően kötelező
határidőnek ismeri el.

Pályázat benyújtása
Elektronikusan az info@electrohomebau.hu címre.

Postai úton vagy személyesen az alábbi címre:
Electro Home Bau Kft.
6726 Szeged, Szőregi út. 46-50.

Egyéb információ
Ha a pályázó a fentiekben meghatározott határidőknek és egyéb feltételeknek nem felel meg, illetve
valótlan adatokat közöl, az a pályázatból való kizárását eredményezheti.
A nyertes pályázók névsorát a www.electrohomebau.hu honlapon közzétesszük.

A pályázati kiírásról további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Electro Home Bau Kft.
6729 Szeged, Szőregi út. 46-50.
0662/739-796
info@electrohomebau.hu

Szeged, 2013.10.01.

Kovács Gábor ügyvezető
Hanwha SolarOne Ltd.

Electro Home Bau Kft.

