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Az elmúlt hetekben megjelent az RRF-6.2.1. kódszámú „Lakossági napelemes rendszerek
támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című
pályázat. Ez a támogatási konstrukció a lakosság számára nyújt
önerő nélküli, ingyenes lehetőséget
arra, hogy állandó lakcímként bejegyzett otthonukban az alábbi két lehetőség valamelyikére sor
kerülhessen:

1.
Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer
telepítése
maximum 2 900 000 Ft értékben.

2.
Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, és a fűtési rendszer
elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tárolóval
és
nyílászáró cserével
maximum 11 300 000 Ft
összeghatárig.

A pályázaton való indulás egyik alapfeltétele, hogy az adott ingatlan 2021. augusztus 30-i
állapot szerinti tulajdonosainak összevont jövedelmének összege, illetve a háztartásban
tulajdonosok és a 2020-as évben jövedelemmel rendelkező személyek számának
hányadosa, azaz az egy főre jutó jövedelem kevesebb legyen mint
4 850
000 Ft
.A
jövedelem összegébe a nyugdíj is beleszámít.

Emellett a pályázat bírálói számára az állandó lakcímen bejelentett kiskorú gyermekek
száma, illetve a járás fejlettségi szintje is (többlet)pontot ér a 290/2014 (XI. 26.)
Kormányrendelet besorolása alapján.

A pályázati adatlap benyújtásához emellett elengedhetetlen egy, az alábbi linken ( https://nap
elem.palyazat.gov.hu/regisztralt-kivitelezok?p=lakossag
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) található regisztrált kivitelezővel történő (előzetes) szerződéskötés. A második, komplex
pályázati kategória esetében energetikus előzetes felmérése is szükséges az adott ingatlan
jelenlegi állapotáról, amelynek tanúsítványa szintén a támogatási kérelemhez csatolandó.
Ezért ha a településen vagy környékén ismernek olyan vállalkozót, aki megtalálható a
listában, vagy még nem, de tervezi a regisztrációt és fel is kerül a névsorba, érdemes
vele együttműködést kezdeményezni a gördülékeny ügyintézés érdekében.
Szükség esetén mi is tudunk ajánlani szakember(eke)t, de természetesen elsősorban az Önök
bizalmi és ismeretségi körébe tartozó vállalkozók élveznek elsőbbséget.

NEM RÉSZESÍTHETŐ A TÁMOGATÁSBAN a főpolgármester, polgármester regionális
fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője vagy annak
KÖZÖS
háztartásban élő hozzátartozója.

A felsoroltak alapján, amennyiben ismernek a településen olyan támogatásra jogosult
személyeket, családokat, ismerősöket (megközelítőleg 10-15 fő) akik számára ez a lehetőség
hasznos volna és szeretnék igénybe venni, kérjük, jelezzék számunkra.

2003 óta működő pályázatírói és projektmenedzsmenti tevékenységű, évtizedes szakmai
referenciával rendelkező vállalkozásként garantáljuk, hogy biztos kezekben lesz pályázatuk.

Mellékletben csatoljuk árajánlatunkat, bemutatkozásunkat és a pályázatra való regisztrációs
lapot.

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette az érdeklődésüket, keressenek minket
bizalommal.

Tisztelettel:
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