Akár 1,5 millió forintra is pályázhat
fűtéskorszerűsítésre - Megjelent az ÚSZTFŰTÉSKOR/2012 fűtéskorszerűsítési pályázat
A támogatás célja
Meglévő lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó, valamint
széndioxid-kibocsátáscsökkentését
eredményező
kondenzációs
kazántechnológiát és megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek
(épületek fűtésére, használati-melegvíz előállítására szolgáló, vagy az előbbi
célokat kombináló többcélú korszerű hőellátó rendszerek) beszerzése és
telepítése.
A pályázók köre
A pályázati forrásból támogatást kaphatnak:



természetes személyek, akik a pályázattal érintett lakóingatlan
tulajdonosai (lakóingatlan lehet: láncház, sorház, ikerház, családi ház),
társasházak maximum 4 lakásig, az építési technológiától
függetlenül.

Az egyes lakóegységek külön is benyújthatnak pályázatot, amennyiben önálló
(lakásfűtő, hűtő, használati melegvíz termelő) gépészeti egységgel
rendelkezik.
Építési év korlát: A pályázatban 2006. december 31-ig kiadott jogerős
használatba vételi engedéllyel rendelkező lakóépületek vehetnek részt.
A pályázat forrása
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
864,4 millió Ft.
Támogatható tevékenységek
Mindazon munkálatok támogathatóak, amelyek fűtéskorszerűsítés
keretében
energiamegtakarítást
eredményeznek,
energetikai
számítással és energiatanúsítvány elkészítésével alátámasztva.





fűtéskorszerűsítés, hőtermelő berendezés cseréje kondenzációs
gázkazán beépítéssel, vagy
fűtéskorszerűsítés megújuló energiát hasznosító hőtermelő
berendezés (napkollektor, pelletkazán, stb.), kiépítésével, mely
kiegészülhet kondenzációs gázkazán beépítéssel,
járulékos munkálatok, mint kéményátépítés, az energetikai



tanúsítás elkészítési, valamint a tervezési és az engedélyeztetési
költségek,
kivitelezési munkálatok munkadíja

A pályázat benyújtásának időpontja, határideje
A pályázatot 2012. augusztus 27-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig
lehet benyújtani.
A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás vissza nem térítendő végleges juttatás, amely az elért
energiamegtakarítás függvényében eltérő mértékű lehet.
A) Fűtési rendszer korszerűsítése kondenzációs kazán beépítésével
40 %-os támogatási intenzitás: legalább 25 %-os szintet elérő fűtés és
meleg víz fajlagos energiaigény megtakarítással, azzal, hogy a lakásonként
adható támogatás legfeljebb bruttó 850.000 forint.
B) Fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát
berendezés
kötelező
alkalmazásával,
kondenzációs gázkazán telepítéssel

hasznosító hőtermelő
amely
kiegészülhet

40 %-os támogatási intenzitás: legalább 40 %-os szintet elérő fűtés és
meleg víz fajlagos energiaigény megtakarításnál és kötelezően alkalmazandó
megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezéssel, azzal, hogy a
lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 1,5 millió forint.
A pályázati felhívás megtekintéséért kattintson ide.
U vákuumcsöves CPC tükörrel ellátott vízzel működő napkollektor
rendszerek







használati melegvíz előállítására, fűtésrásegítésre,
vízzel működő speciális napkollektorok, télen sem kell a vizet
leengedni,
nincs fagyálló folyadék, jelentős mértékben csökken a karbantartás
költsége,
nincs hőcserélő, ezáltal nem veszik el a „meleg”,
nyáron nem okoz gondot az energia túltermelése, ezért nem kell külön
medencét építeni,
15 év gyári garancia, 25 év élettartam

Innovatív, környezetbarát, egyik legmodernebb technológia
A rendszerek bármikor a felmerült igényeknek megfelelőn modulárisan
bővíthetőek, valamint az adott időjárási körülmények figyelembevételével a
legoptimálisabb
tüzelőanyag
felhasználása
mellett
a
legnagyobb
költséghatékonysággal tarthatóak fenn akár 20-25 éven keresztül.
A termékek rendelkeznek többek között a SOLAR KEYMARK és a "kék
angyal" környezetbarát minősítéssel is.

Megrendelőink 100%-a nyert az eddigi pályázatokon!
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