Finanszírozza beruházását akár pályázati
forrásból, fizesse az önrészt részletekben!
Mit vállalunk?
Pályázatírás és -benyújtás, önálló napelemes rendszerek esetén. Komplex energiahatékonyság-növelő
beruházások ( épületszigetelés, nyílászárócsere, világítás rekonstrukció ) esetén nem.
A napelemes rendszerrel kapcsolatos teljeskörű (műszaki és pénzügyi) támogatás külső pályázatírók
részére, amennyiben a pályázatot nem velünk íratják.
Finanszírozási ajánlat a vissza nem térítendő pályázati támogatáson kívül fennmaradó beruházási
költségekre (megtérülés 3-5év).

RÉSZLETEK A PÁLYÁZATRÓL

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó
épületenergetikai fejlesztések támogatása - GINOP-4.1.4-19
A pályázat célja az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítása
megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások támogatásával.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás: minimum 3 millió Ft - maximum 100 millió Ft
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.
Benyújtási időszak:
2019. november 11. 09:00 óra 2020. április 25. 10:00 óra

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
Napelemes rendszer telepítése
Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra mikro-, kis-, és középvállalkozások
(249 főig) nyújthatnak be támogatási kérelmet, abban
az esetben, ha:

Nem igényelhetnek támogatást
2018-ban a saját tőkéje negatív volt, vagy a
törzstőke alá ment;

2018. január 1. előtt alapították;

NAV-os végrehajtás alatt áll;

2018-ban a statisztikai létszám legalább 1 fő
volt

Napelemes fejlesztésre már igényelt
támogatást korábban (a mostani pályázatban
érintett épületre);

kettős könyvvitelt folytat
Kft, Rt, Bt, és az SZJA hatálya alá tartozó Egyéni
cég vagy Egyéni vállalkozó.
Nem támogatható tevékenységek
nem nyújtható be támogatási kérelem
épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az
ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú
fejlesztés valósulna meg
nem támogatható a jövedelemszerzésre
irányuló napelemes rendszerek telepítése;

Mezőgazdasági termelőnek minősülő
vállalkozások (árbevételük legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származik);
Nem támogathatók a Közép-magyarországi
régió területén megvalósuló projektek. (A
budapesti és Pest megyei beruházások nem
támogathatók)
Magánszemélyek

A FUZIA üzleti konstrukciói között minden vállalat megtalálja a neki
leginkább kedvező megoldást a napenergia előnyeinek hasznosítására.
SOLAR PROJECT
Együttműködés
típusa és időtartama

6-9 hónapos vállalkozási szerződés
(EPC)

SOLAR RÉSZLETFIZETÉS
3 - 5 év törlesztési időszak

ÜZLETI MODELL
Beruházási szakasz

A VPP saját beruházásában kulcsrakészen megvalósítja a napelemes rendszert,
a szükséges műszaki tartalommal és méretben.

Üzemelési szakasz

Az üzembe helyezést követően
a napelemes rendszer az Ügyfél
tulajdonába és üzemeltetésébe
kerül.

Az üzembe helyezést követően VPP
üzemelteti a napelemes rendszert,
Ügyfél 37 - 60 havi részletfizetéssel
fizeti ki a pályázati támogatáson
felüli részt, miközben szabadon
rendelkezik a helyben termelt
energiával.

Lejárat

Az együttműködés megszűnik az
üzembe helyezést követően.

A futamidő végén együttműködés
megszűnik.

Árazási modell

1. részlet: a projekt ár 10%-a előlegként - szerződést követő 15
napon belül

4. 1. részlet: projekt ár 10 %-a Szerződéskötéskor

2. részlet: a projekt ár 60%-a
a napelemek, inverterek és
tartószerkezet helyszínre
szállítását követő 15 napon belül;
3. részlet: a projekt ár 30%a Napelemes Rendszer
üzembehelyezést követő 15
napon belül;

5. 2. részlet: elnyert támogatás 25* %-a
– Kivitelezés kezdete
6. 3. részlet: elnyert támogatás 75*- %-a
– Kereskedelmi üzem kezdetekor
7. 4. részlet: projekt ár 1,2 %-a – 32- 55
havi törlesztő részlet
8. 5. részlet: projekt ár 5 %-a – utolsó
havi törlesztő részlet

A futamidő végén a Projektár ~110 %-a
kerül kifizetésre, beleértve a pályázaton
elnyert vissza nem térítendő támogatást
is.
* 55%-os intenzitást feltételezve

Kiegészítő
szolgáltatások

Teljes körű karbantartás és
üzemeltetés, garancia ügyintézés –
eseti vagy átalánydíjas alapon.

Teljes körű karbantartás és
üzemeltetés, garancia ügyintézés – eseti
vagy átalánydíjas alapon.

KÉRJE INGYENES AJÁNLATUNKAT MOST! WWW.FUZIA.HU/AJANLATKERES
VPP Intellingens Energiaszolgáltató Zrt.
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