TÉRÍTÉSMENTES LAKOSSÁGI NAPELEM PÁLYÁZAT
Régóta szeretne környezet- és pénztárca kímélő, ugyanakkor energiahatékony
megoldásokat bevezetni otthonába?
Megjelent a „Lakossági napelemes rendszerek és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes
rendszerekkel kombinálva” pályázati felhívás, amely kifejezetten családi házak, magánszemélyek
részére nyújt 100%-os támogatást annak érdekében, hogy áramszámlája akár 0 Ft-ra csökkenhessen.

Vissza nem térítendő támogatási forma, önerő nélkül!
A támogatás keretében az alábbi két lehetőség közül egy választható:
1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó
napelemes rendszer létesítése maximum 2 900 000 Ft összeghatárig,
2. Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, és a fűtési
rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tárolóval és
nyílászáró cserével maximum 11 300 000 Ft összeghatárig

Mi, a FÓKUSZBAN 2002 Bt. 2003-ban alakult, évtizedes szakmai referenciával rendelkező
pályázatírói és projektmenedzsmenti tevékenységű vállalkozásként segítünk Önnek a
pályázattal járó adminisztrációs terhek csökkentésében.
Felkészült szakmai csapatunkkal, jól felszerelt 150 m2-es irodánkban, korszerű
informatikai berendezésekkel és komoly referenciákkal rendelkezve kívánjuk segíteni
munkájukat.

Szeretne Ön is plusz forráshoz jutni céljai érdekében?
Töltse ki a hátoldalon található adatlapot, amelyet juttasson vissza számunkra személyesen,
elektronikusan vagy telefonon érdeklődve az alábbi elérhetőségeink bármelyikén, és kollégáink
készségesen válaszolnak felmerülő kérdéseikre is!
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Regisztrációs és előminősítési adatlap

A kitöltött adatlapot pályázati szándéka esetén juttassa vissza hozzánk személyesen, vagy postai úton
irodánkba (cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 47.), elektronikusan (a pfokuszban@gmail.com vagy
kovfokuszban@gmail.com e-mail címekre) vagy keressen bizalommal telefonon (a +36 20 291 06
01 vagy +36 70 949 74 44 telefonszámokon).
I. ALAPADATOK
Teljes név: _______________________________________________________
Születési név: ____________________________________________________
E-mail cím: _______________________________________________________
Telefonszám: _____________________________________________________
Lakóhely: _________________________________________________________

II. ELŐMINŐSÍTÉS
Megpályázni kívánt célterület (1. vagy 2. kategória az előlapon felsoroltak közül): ___________
Egy háztartásban (bejelentett állandó lakcímen) élő kiskorú gyermekek száma: ______________
Egy háztartásban élők száma: __________________________________
Háztartásban élő nyugdíjasok száma: _________________________
Tulajdonosok 2020. évi SZJA bevallás szerinti összevont jövedelme: __________________________________
2. pályázati kategória esetén energetikai tanúsítvány eredménye: _____________________________________
Rendelkezik-e már vállalkozói (kivitelezői) előszerződéssel?

igen

nem

Amennyiben igen, a kivitelező cég megnevezése: ___________________________________________________
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