RÖVID ISMERTETŐ

Pályázó / Kormányablak
/ Okmányiroda

Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek)
energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

I. Ügyfélkapus regisztráció
- Ügyfélkapus regisztráció megtétele (nem ideiglenes, hanem végleges regisztráció) a Pályázó, vagy
meghatalmazottja részére;
- Regisztráció módja: Személyes megjelenéssel az ügyintézésre kijelölt okmányirodákban, vagy
kormányablakban.
-

A pályázat elektronikus benyújtásához Ügyfélkapus hozzáférés (azonosító és jelszó) szükséges.

II/a) Új háztartási nagygép kiválasztása

Pályázó

- A www.hgcs2017.nfsi.hu oldalon közzétett, a gyártókkal kapcsolatot tartó szervezet által elkészített
„HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógus”, vagy „HGCS mosógép katalógus” alapján lehet kiválasztani a
támogatás felhasználásával megvásárolandó háztartási eszközt.
- A támogatás mértékét az új háztartási nagygép energetikai besorolása határozza meg
A+ esetén: max. 25.000 Ft
A++ esetén: max. 40.000 Ft
A+++ esetén: max. 45.000 Ft

II/b) Új háztartási nagygépet forgalmazó kereskedő kiválasztása
A kereskedői regisztrációk alapján készített „Regisztrált kereskedők listája” a www.hgcs2017.nfsi.hu oldalon
kerül közzétételre. A lista alapján lehet kiválasztani a pályázatban résztvevő kereskedőket.

Pályázó / Kalkulátor

III. A háztartási nagygép cseréjével elérhető energetikai adatok kiszámítása
- A www.hgcs2017.nfsi.hu oldalon közzétételre kerülő, a gyártókkal kapcsolatot tartó szervezet által
elkészített „HGCS hűtő és fagyasztó készülék kalkulátor”, vagy „HGCS mosógép kalkulátor” felületén
megadott régi és új háztartási eszköz adatai alapján, a kalkulátor meghatározza a háztartási nagygép
cseréjével elérhető éves energia és szén-dioxid megtakarítást.
- A Pályázati Útmutató I.4. pontja értelmében a háztartási nagygép cseréjével legalább 10%-os energia, és
legalább 20 kg/év CO2 megtakarítást szükséges elérni.

Pályázó / Meghatalmazott

IV/a) Adatlap kitöltése
- A www.hgcs2017.nfsi.hu/ honlapon, az ügyfélkapus regisztrációval kell belépni a pályázatbenyújtó felületre, ahol
meg kell adni a személyes adatokat, a gép elhelyezési címének adatait és a régi, valamint új gép adatait.
- Az adatlap kitöltését a rendelkezésre álló dokumentumokkal összhangban szükséges megtenni;
- A pályázat csak a nyilatkozattétellel minősül benyújtottnak. A pályázatokat csak a gépelhelyezési cím régiójának
megfelelő benyújtási időszakban lehet benyújtani.

IV/b) Pályázat véglegesítése
A pályázat az adatlap megadott adatokat alátámasztó dokumentumok csatolásával (nyilatkozattételt követő 5
naptári napon belül csatolni kell) válik teljessé.
-

A pályázó nevére, a pályázati adatlapon megadott gépelhelyezési cím vonatkozásában kiállított lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolata;
A pályázó személy adóazonosító jelét tartalmazó hivatalos okmány (adóigazolvány, NAV igazolás) másolata
Figyelem! Az új (chippel ellátott) személyazonosító igazolvány nem alkalmas az adóazonosító jel alátámasztására.
A Pályázati Útmutató 1. számú mellékletének megfelelő meghatalmazás, amennyiben a pályázat nem a pályázó
személy ügyfélkapus azonosításával kerül benyújtásra;
Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen természetes személy, akkor a gondnok kirendeléséről szóló bírósági
határozat másolata.

Felhívjuk az érdeklődők szíves figyelmét, hogy jelen dokumentum a pályázati rendszer rövid összefoglalását szolgálja. A Pályázati kiírás elválaszthatatlan részét
képző Pályázati Útmutatóban foglalt részletes szabályozás megismerése minden Pályázó saját érdeke és felelőssége.

V/a) Beérkezett pályázat bírálata
- A pályázat benyújtását követően a befogadási kritériumoknak való megfelelés vizsgálata zajlik le, melynek
eredményeként a pályázat befogadásra vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül.
- A befogadott pályázatok szakmai feldolgozása során a hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótló
levél kerül kiküldésre elektronikus úton.
A hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség!

Pályázatkezelő

-

V/b) A döntés meghozatala
- A befogadott pályázatok esetében a pályázat benyújtásától számított 90 munkanapon belül dönt a
miniszter az előterjesztett pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról.
V/c) Értesítés döntésről
- E-mailben és a pályázati rendszeren keresztül;
- Támogatói Okirat kiállítása vagy;
- Elutasító levél kiküldése.
A döntés meghozatalát követő 15 napon belül elektronikus úton megküldésre kerül a tájékoztatás, valamint a
Támogatói Okirat (a Pályázó Kedvezményezettnek minősül) vagy az Elutasító levél.

-

VI/a) A Kereskedő felkeresése

Kedvezményezett / Meghatalmazott
Kereskedő

- A Támogatói Okirat kézhezvételét követő 150 napon belül szükséges befejezni a vásárlást a kiválasztott
Kereskedőnél;
- Az új háztartási nagygép kiválasztását követően a Kereskedővel egyeztetni kell a szállítás részleteit;
- A Kereskedő rögzíti a vásárlást a pályázati rendszerben.
-

„Regisztrált kereskedők listája” alapján a kiválasztott kereskedő felkeresése, a vásárlás végrehajtása;
A vásárlás megkezdéséhez szükséges a Kedvezményezett személyazonosító igazolványa.
VI/b) A háztartási nagygép megvásárlása

- A háztartási nagygép bolti árának a támogatással csökkentett részét szükséges kifizetni;
- A Kedvezményezett és a Kereskedő kitöltik és aláírják a vonatkozó dokumentumokat.
-

Aláírásra kerül a Pályázati Útmutató 2. számú mellékletének megfelelő engedményezési szerződés;
Kedvezményezett a Pályázati Útmutató 3. számú melléklete szerinti átadás-átvételi dokumentációval igazoltan
átveszi az új háztartási nagygépet.
VI/c) Régi háztartási eszköz leadása

A Kedvezményezett átadja a Kereskedőnek a régi, hiánytalan, működőképes készüléket. A leadás történhet az
új eszköz vásárlásakor, vagy annak házhozszállításakor. A régi háztartási nagygép átvételéért és az
elszállításért a Kereskedő nem számolhat fel többlet díjat.

Kedvezményezett /
Pályázatkezelő / Támogató

-

Pályázati Útmutató 3. számú melléklete szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv régi készülék leadására vonatkozó
része.

VII) Fenntartási időszak
A Kedvezményezettnek az új háztartási nagygép fenntartását 3 éven keresztül kell biztosítani a pályázati
adatlapon, illetve a Támogatói Okiratban rögzített címen. A fenntartási időszak végéig a háztartási készülék
csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, vagy helyezhető másik címre.
-

A háztartási készülék új címen történő elhelyezéséről, eladásáról vagy elajándékozásáról elektronikus levélben
szükséges értesíteni az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.-t.
Az elidegenítési, vagy áthelyezési kérelemnek megfelelően a Támogatói Okirat módosításra kerül, vagy a
kérelem elutasításáról születik döntés.

Felhívjuk az érdeklődők szíves figyelmét, hogy jelen dokumentum a pályázati rendszer rövid összefoglalását szolgálja. A Pályázati kiírás elválaszthatatlan részét
képző Pályázati Útmutatóban foglalt részletes szabályozás megismerése minden Pályázó saját érdeke és felelőssége.

