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KOLMER Rögzitéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kecskemét

 Mártírok útja66. Iktatószám: IKT-2019-102-I1-00025039/0006 

6000 Tárgy: támogatói okirat megküldése 

Tisztelt Kedvezményezett!

 

Örömmel  értesítjük,  hogy  a  Gazdaságfejlesztési  és  Innovációs  Operatív  Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Napelemes rendszer telepítése a 6000 Kecskemét 8090 HRSZ. címen” című,
GINOP-4.1.3-19-2019-00701 jelű  támogatási  kérelmét  Gazdaságfejlesztési  Programok  Irányító
Hatóságának  vezetője 2  632  000  Ft  azaz  kétmillió-hatszázharminckétezer   Forint  összegű
támogatásra érdemesnek ítélte. 

Irányító Hatóság vezetőjének döntése: Támogatás 

A támogatás folyósításának előfeltétele a támogatói okirat kibocsátása.

A támogatói okiratot jelen értesítés mellékleteként küldjük.

Kérjük,  ellenőrizze  a  támogatói  okiratban  szereplő  adatokat  és  amennyiben  eltérést  talál  a  jelenleg
aktuális és a támogatói okiratban rögzített adataihoz képest, azokat haladéktalanul jelezze a Támogató
felé.  A  változásról  való  tájékoztatást  a  változást  alátámasztó  dokumentumokkal  együtt  szükséges
benyújtani.

Tájékoztatjuk,  hogy  amennyiben  nem  kívánja  igénybe  venni  a  megítélt  támogatást,  módjában  áll
lemondani a megítélt támogatási összegről. 

Az Általános  Szerződési  Feltételekről  (ÁSZF),  a  pénzügyi  elszámolással,  valamint  a  monitoring  és  a
helyszíni  ellenőrzéssel kapcsolatos  tudnivalókról  a  Támogató  [www.palyazat.gov.hu]  honlapjáról
tájékozódhat. 

A támogatói  okirattal  kapcsolatban további  felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett
időpontokban az alábbi telefonszámon kérhető: 

Telefon: +36 1 896 6666

Ügyfélszolgálati idő: Elektronikus ügyfélszolgálat: (gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu)
H-CS 08:00-17:00
P  08:00-14:30

Telefonos ügyfélszolgálat: (+36 1 896 6666 belföldi vezetékes szám)
H-CS 09:00-12:00
P  Zárva

Személyes ügyfélszolgálat: (1139 Budapest, Váci út 81-83.)
H-CS Zárva
P  09:00-12:00 Előre egyeztetett időpontban nyitva

Időpont egyeztetésre a központi +36 1 896 6666 telefonszám 3. menüpontja alatt van lehetőség.

E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu 

http://www.palyazat.gov.hu/
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TÁMOGATÓI OKIRAT 

A Gazdaságfejlesztési  és  Innovációs  Operatív  Program  keretén  belül  a  Pénzügyminisztérium,  mint
Támogató által 2019.05.17-én meghirdetett Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és
középvállalkozásoknak  című  felhívása  alapján  a(z)  KOLMER  Rögzitéstechnika  Kereskedelmi  és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kedvezményezett 

Székhely: 6000  Kecskemét, Mártírok útja  66 
Cégjegyzékszám/vállalkozói  igazolvány  száma:  Cégjegyzékszám:  03-09-110997
Vezetve  a  Kecskeméti  Törvényszék  Cégbírósága  nyilvántartásában.  Bejegyzés  kelte:
2017/05/01 
Adószám/adóazonosító jel: 13129671-2-03 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10300002-25922914-00003285

2019.07.22. napon támogatási kérelmet nyújtott  be. A Projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése a
6000 Kecskemét 8090 HRSZ. címen”. 

Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Napelemes rendszer telepítése a 6000 Kecskemét 8090 HRSZ. címen”
című GINOP-4.1.3-19-2019-00701  azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és 

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a(z) „Napelemes rendszer telepítése a 6000 Kecskemét 8090 HRSZ. címen” című, a
támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai
Regionális  Fejlesztési  Alapból  és  hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  vissza  nem  térítendő
támogatás formájában történő finanszírozása. 

A Kedvezményezett   2  632  000  Ft,  azaz  kétmillió-hatszázharminckétezer  Ft  összegű,  vissza  nem
térítendő támogatásra jogosult. 

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.10.01. 

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2019.07.23. 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.30. 

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.11.29. 

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános
Szerződési  Feltételek  (a  továbbiakban:  ÁSZF)  14.1  pontja  tartalmazza.  A  projekt  megvalósítására
rendelkezésre álló határidő a felhívás 3.5.2 pontja alapján nem hosszabbítható.

Kedvezményezett  vállalja,  hogy  a  Projektet  az  alábbi  helyszín/helyszínek  alatt  (Projekt  helyszíne)
megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti:

Irányítószám Helység Utca Házszám Helyrajzi szám
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6000 Kecskemét 6000 Kecskemét
Benczúr  Gyula
utca

31. 8090

A Projekt  kezdetétől  a  projekt  befejezésig  terjedő  időszakra  megállapított,  le  nem  vonható  ÁFA-val
számított maximális elszámolható összköltsége 2 632 000  Ft, azaz kétmillió-hatszázharminckétezer
forint. 
 

A Támogatás intenzitása: 100  % 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az
eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.

Támogatás jogcíme 

A 2014-2020  programozási  időszakra  rendelt  források  felhasználására  vonatkozó  uniós  versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.10.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból

2  632  000  Ft,  azaz  kétmillió-hatszázharminckétezer   forint  az  Európai  Unió  működéséről  szóló
Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU
bizottsági  rendelet)  alapján  csekély  összegű  (de  minimis) támogatásnak minősül  (melynek
támogatástartalma  2  632  000   Ft),  amely  a  jogcímrendelet  18-19.  §-ában,  21-22.  §-ában,  24.  §  c)
pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett által a Projektben vállalt műszaki-szakmai tartalom: 

Telepítendő napelemes rendszer névleges
teljesítményé:

13.16 kWp 

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a  2014–2020 programozási  időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet  (a  továbbiakban:  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet)  1.  mellékletének  65.4  pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja
meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. számú mellékletben meghatározott
indikátorok és az Okiratban meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és
köteles felhasználni. 
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  

Záró rendelkezések

A benyújtott  támogatási  kérelem értelmében  a  Kedvezményezett  a  vissza  nem térítendő  támogatást
köteles a támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen,
az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvényben,  az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendeletben  és  a  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet,
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továbbá  az  ÁSZF  rendelkezéseinek  megtartására.  A  Kedvezményezett  tudomásul  veszi,  hogy  a
Támogatói Okirat,  valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával,  illetve új,  a Támogatói
Okirat  és  az  ÁSZF szempontjából  releváns  jogszabályok  hatálybalépésével  minden külön  intézkedés
nélkül módosulnak.

A  Kedvezményezett  és  a  Támogató  közötti  kapcsolattartás  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Ha  a  kedvezményezettnek  a  támogatási  szerződésben  rögzített,  vagy  bármely,  e  rendelet  alapján
szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése,
vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc
napon belül köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak.  A Felhívásnak megfelelően a projekt műszaki,
szakmai  tartalmára,  valamint  a  költségvetésére  irányuló  változást  a  kedvezményezett  a  projekt
megvalósítása során legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhet. 

Az Okirathoz csatolt 4 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy
az  ÁSZF-ben  hivatkozott  mellékletek,  továbbá  a  támogatási  kérelem  és  annak  mellékletét  képező
valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu   oldalon található meg. 

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat  4  oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus
úton megküldésre. 

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – Projekt indikátorai 

| 3 



GINOP-4.1.3-19-2019-00701

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatói  oki rat  száma:  GINOP-4.1.3-19-2019-00701  
Kedvezményezett: KOLMER Rögzitéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Tevékenység Költségtípus Megnevezés Támogatási % Összesen (Ft)

Napelemes  rendszer  beszerzése  és
telepítése

Eszközbeszerzés költségei Eszközbeszerzés 100 2 632 000

2 632 000
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2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatói  oki rat  száma:  GINOP-4.1.3-19-2019-00701  
Kedvezményezett: KOLMER Rögzitéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Források (Ft)

I. Önerő 0

 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0

 I/2. partnerek hozzájárulása 0

 I/3. bankhitel 0

 I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 2 632 000

Projekt elszámolható költsége 2 632 000

Projekt teljes költsége 2 632 000

Összesen 2 632 000
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3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatói  oki rat  száma:  GINOP-4.1.3-19-2019-00701  
Kedvezményezett: KOLMER Rögzitéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő megnevezése Mérföldkő elérésének tervezett dátuma A mérföldkő eléréséig felhasználni
tervezett támogatás összege (Ft)

1 A projekt fizikai megvalósítását
(napelemes rendszer telepítése)

követően 1 db záró kifizetési
igénylés benyújtása.

2020.10.30. 2 632 000
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4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatói  oki rat  száma:  GINOP-4.1.3-19-2019-00701  
Kedvezményezett: KOLMER Rögzitéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Monitoring mutató
megnevezése

Cél dátuma Célérték 

A megújuló energiaforrásból
előállított  energiamennyiség
(GJ/év)

2020.10.30. 52.1136

Az  üvegházhatású  gázok
becsült  éves  csökkenése
(CO2 egyenérték (t))

2020.10.30. 10.8903

Energiahatékonysági
fejlesztések által elért primer
energia  felhasználás
csökkenés (GJ/év)

2020.10.30. 78.1704

Megújuló energiaforrások: A
megújulóenergia-termelés
további kapacitása

2020.10.30. 13.16

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett
kizárólag a  vissza  nem térítendő  támogatás arányos  csökkentése mellett  jogosult  csökkenteni  az
indikátor célértéket a támogatói okiratban. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki,
szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4
pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.


	KOLMER Rögzitéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
	Tisztelt Kedvezményezett!
	TÁMOGATÓI OKIRAT

		2019-10-30T10:32:11+0100
	Innovációs és Technológiai Minisztérium ddf953bebd413aa25c8a0c1ae4c5f88ec7895a07


		2019-10-30T11:27:41+0100
	Varga Márton a5ff0fb24cbbcc173786232e0748b4a5b457475f




