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Hatalmas lendülettel indult el 
tegnap a napelem-telepítési 
program pályázási része: már 
az első napon több ezer igény-
lési iratcsomót feltöltöttek a 
programban érdekelt vállal-
kozások a Környezetvédelmi 
Alap honlapjára.

 » BÍRÓ BLANKA, PÁVA ADORJÁN

B ár hosszas késés után a kör-
nyezetvédelmi minisztérium 
augusztusban szeptember 

9-ére ígérte a napelem-telepítési 
program indítását a lakosság szá-
mára, hétfőn kiderült, hogy végül 
csak szeptember 10-én rajtol a pá-
lyázatok feltöltése a Környezetvé-
delmi Alap (AFM) honlapjára. Tény 
viszont, hogy tegnap reggel a beje-
lentett 10 órakor zökkenőmentesen 
elkezdődhetett a folyamat, s óráról 
órára nőtt a feltöltött pályázatok 
száma, 11-re már elérte az 1700-at, 14 
óra után meg is haladta a 10 ezret, a 
kora esti órákban viszont a webhely 
– valószínűleg a túlterheltség mi-
att – nem volt elérhető. Amint arról 
korábban beszámoltunk, a prog-
ramban részt vevő, engedélyezett 
cégek listája már augusztus végén 
felkerült a Környezetvédelmi Alap 
honlapjára, a napelemre pályázó 
magánszemélyek pedig már be is 
nyújthatták iratcsomójukat vala-
mely akkreditált céghez. Tegnap 
pedig a közreműködő vállalkozások 
elkezdték a kérések feltöltését. A cé-
gek előzetes becsléseit és a pályáza-
ti iratcsomók feltöltésének tempóját 
nézve bátran kimondható, hogy aki 
csak tegnap „ébredt fel”, hogy részt 
venne a programban, elkésett, hi-
szen a cégek már hetek óta gyűjtik 
az iratcsomókat. Mint ismeretes, a 
programot a fejlesztési minisztéri-
um fi nanszírozza: 656 millió lejt kü-
lönítettek el, ami a becslések szerint 
33 ezer rendszer telepítésére elég. A 
jelentkezők 20 ezer lejig terjedő tá-
mogatást hívhatnak le napelemek 
megvásárlására és felszerelésére, a 
határösszegig az állami támogatás 
az összköltségek 90 százalékát teszi 
ki, 10 százalék az önrész. A program 
keretében legalább 3 kWp teljesít-
ményű napelem vásárolható.

Messze még a napelem
„Meglepetésszerűen szeptember 
10-én pontosan 10 órakor hoz-

NEM KIS MEGLEPETÉSRE A MEGADOTT IDŐPONTBAN ELKEZDŐDÖTT A PÁLYÁZATOK FELTÖLTÉSE – ÓRIÁSI AZ ÉRDEKLŐDÉS

Zöldülhetnek az otthonok: sínen a napelemprogram

Zöldenergia. A program keretében legalább 3 kWp teljesítményű napelemek vásárolhatók
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óta gyűjtik az 
iratcsomókat.

záférést kaptunk a programot le-
bonyolító Környezetvédelmi Alap 
honlapjához, és zökkenőmentesen 
elkezdhettük a pályázatok feltölté-
sét” – számolt be tegnap a Krónika 
érdeklődésére András Lehel, a szé-
kelyudvarhelyi székhelyű Melin-
da-Impex Instal Kft . képviselője. 
Tudomása szerint a kivitelezésre 
jelentkező 260 cég közül 21 nem is 
írta alá a szerződést, és több olyan 
vállalkozásról tudni, melynek nincs 
pénzügyi erőforrása, hogy „megelő-
legezze” a projektet, mint ahogy az a 
kiírásban szerepel. „Sok vállalkozás 
előre elkéri a pénzt, vagy az összeg 
egy részét, ám ez nagy kockázatot 
jelent a pályázó magánszemélynek, 
hiszen ebben a szakaszban még nem 
biztos, hogy a kérést jóváhagyja a 
Környezetvédelmi Alap” – osztotta 
meg velünk tapasztalatait András 
Lehel.

Mint hangsúlyozta, a program több 
lépésből áll. Ha a pályázatot jóváhagy-
ja a hatóság, következik egy másik 
fontos mérföldkő: a kérelmező ma-
gánszemélynek 90 napon belül be kell 
szereznie az áramszolgáltatójától a 
visszatáplálási engedélyt (aviz tehnic 
de racordare – ATR). A székelyudvar-
helyi cég amúgy a műszaki dokumen-

táció összeállításával ebben is segít 
a pályázóknak. Fontos a határidő be-
tartása, mivel amennyiben ezt az en-
gedélyt 90 napon belül nem mutatja 
be az igénylő a kivitelezőjének, akkor 
a projekt elbukott. „Ha ezt sikerül idő-
ben beszerezni, csak akkor kötik meg 
a fi nanszírozási szerződést, és újra 
ketyeg az óra: a kivitelező felelőssége, 
hogy nyolc hónapon belül átadja a 
munkálatot, és le tudja adni az elszá-
molási aktacsomagot” – részletezte 
András Lehel. Rámutatott, a cégüknél 
„nem isznak előre a medve bőrére: 
akkor kérik a pályázóktól az önrészt, 
amikor már beütemezték a munkála-
tot”. András Lehel elmondta, a cégük-
nél a várakozáson felül jelentkeztek – 
sokan az utolsó száz méteren, amikor 
kiderült, hogy sok más vállalkozással 
ellentétben, nem kérik a pénzt előre.

A Melinda-Impex különben négy 
alapcsomaggal készült; ezeket külön-
böző korlátokkal árazták be, hiszen 
a kivitelezés függ attól, hogy hány 
kilométerre van a telephelytől az in-
gatlan, mekkora távolságra van az 
inverter, a főkapcsoló az első nape-
lemtől. Az alapcsomagban szereplő 
50 kilométeres oda-vissza táv feletti 
szállítást, valamint az inverter és a 
napelem közötti többletvezetéket és a 

kapcsolódó munkadíjat a pályázónak 
kell kifi zetnie.

A vállalkozásnak amúgy 14 telep-
helye van országszerte, de csak a szé-
kelyudvarhelyi központ 100 kilométe-
res körzetében vállalták a kivitelezést, 
tehát többnyire Hargita megyében, és 
néhányat Maros és Kovászna megyé-
ben. András Lehel szerint a program 
lebonyolítása során derül majd ki, 
hogy a közreműködő cégek közül me-
lyek vették komolyan a részvételt.

Késések és a módosítás 
módosítása
Úgy tűnik tehát, hogy hosszas huza-
vona után végre sínre került a nap-
elemprogram, amelynek elérhetővé 
tétele a lakosság számára többek 
között azért késlekedett, mert a kör-
nyezetvédelmi minisztérium a nyár 
folyamán – azaz több hónappal az 
eredeti kiírás után – változtatni kí-
vánt a feltételeken, a módosításokat 
pedig közvitára bocsátotta. A szak-
tárca utólag ki akarta zárni a prog-
ramból azokat az igénylőket, akik 
jelzáloghitel segítségével vásárolták 
meg házukat, illetve azokat, akiknek 
ingatlanja cég székhelyéül is szolgál. 
A tervezett módosítások nagy felhá-
borodást váltottak ki, hiszen az el-
múlt években rengetegen vásároltak 
házat bankhitellel, így az igénylők 
számottevő része közülük kerülhet 
ki. A minisztérium képviselői által 
megfogalmazott egyik érv szerint a 
hitelt törlesztő háztulajdonosokat 
azért szerették volna kizárni a prog-
ramból, mert „rajtuk már segített va-
laki”, mégpedig a bank, ezért „nem 
lenne méltányos” másokkal szem-
ben, ha az állam is segítséget nyúj-
tana a hiteleseknek. Aztán az utolsó 
métereken bebizonyosodott, hogy a 
sokakat felháborító érv gyenge lába-
kon állt. Így végül a jelzáloghitelesek 
is pályázhatnak napelem-telepítés-
re, ám csak megkötéssel: hat éven 
keresztül nem adhatják el házukat, 
amelyre a program révén szereltek 
napelemeket. Ha mégis tulajdonos-
váltás történne, az igénylőnek vissza 
kell fi zetnie az állami támogatást.

Ugyanakkor a cég székhelyéül szol-
gáló ingatlanok tulajdonosai valóban 
nem pályázhatnak. A módosítások 
csak ezek után jelennek meg a Hiva-
talos Közlönyben. Egyébként eleve 
nem vehetnek részt a programban, 
akik olyan házra igénylik a befekte-
tést, amelynek tulajdonjoga bírósági 
per tárgyát képezi, visszaigénylés 
vagy kisajátítás folyamata alatt áll.
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 » BÁLINT ESZTER

Romániában és Olaszországban 
a legmagasabb, 36 százalékos a 

lakosság érdeklődése az elektromos 
autók iránt európai viszonylatban, 
miközben a németek alig 16 százalé-
ka vásárolna villanykocsit, ők inkább 
a benzinmotort preferálják – derül ki 
az E.ON és a Kantar EMNID felméré-
séből. A csehek ugyanakkor még a 
németeknél is szkeptikusabbak, alig 

13 százalékuk mutatkozik nyitottnak 
elektromos autó vásárlására.

Annak eltérőek az okai, hogy az em-
berek miért nem vennének elektro-
mos autót, tény viszont, hogy a ma-
gas ár, a gyér töltőállomás-hálózat és 
az autonómia kérdése élen jár ezek 
között. A romániai lakosság körében 
a fő ok a magas ár – a megkérdezet-
tek 44 százaléka jelölte meg ezt a 
válaszlehetőséget. Eközben Német-
országban a válaszadók többsége a 

jármű autonómiáját jelölte meg kri-
tikus tényezőként, mondván, emiatt 
választ továbbra is hagyományos 
meghajtású autót.

A közvélemény-kutatás eredménye-
iből ugyanakkor arra is fény derül, 
hogy zuhanóban van Európában a 
dízelautók népszerűsége. A megkér-
dezett romániai lakosoknak például 
alig a 21 százaléka mondta azt, hogy 
a jövőben vásárolna ilyen járművet, 
Németországban és Magyarországon 

pedig ez az arány alig 13 százalékos. 
Törökország az egyetlen kivétel, ahol a 
válaszadók csaknem fele azt mondta, 
vezetne dízelautót a jövőben is.

A tegnap nyilvánosságra ho-
zott közvélemény-kutatás összesen 
10 000 személy megkérdezésével ké-
szült Dániában, Franciaországban, 
Németországban, Olaszországban, 
Nagy-Britanniában, Csehországban, 
Romániában, Svédországban, Török-
országban és Magyarországon.

Sokan vágynak elektromos autóra, a dízelnek bealkonyult
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