Személytaxi-, személygépkocsis személyszállítás szolgáltatás céljából beszerzett
elektromos gépjármű támogatása”
Pályázat kódszáma: E-AUTO-2021 / taxi

Benyújtási határidő
Támogatás formája

2021. június 14. 08:01 perctől 2022. június 1. 23:59 percig
Vissza nem térítendő állami támogatás!

Pályázók köre




magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkező
egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, amely személytaxi-, vagy
személygépkocsis személyszállítás szolgáltatást végez.

Rendelkezésre álló keretösszeg:

3 milliárd forint

Támogatás összege

1 000 000 – 15 000 000 Ft

A támogatás számításának alapja az elektromos gépjármű beszerzés időpontjában érvényes, ÁFÁ-val növelt
bruttó vételára.
Támogatási intenzitás
A rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig
maximum 45 %.
Támogatásban részesülő kérelmek száma 444 db.
várhatóan
Támogatás mértéke
 az egyéni vállalkozó esetében legfeljebb egy darab
elektromos gépjármű;
 a gazdasági társaság esetében kizárólag a rendelkezésre álló
szabad de minimis keretének összegéig támogatható.
A saját forrást (támogatási összeggel csökkentett összeg) a vásárlás
Önerő
során a Kedvezményezett a regisztrált kereskedőnek köteles
kifizetni, a lízing esetén a Kedvezményezettel lízingszerződést
kötött finanszírozónak a regisztrált kereskedő részére kell
kiegyenlítenie. A támogatás kombinálható egyéb támogatással.
Biztosíték
A biztosíték nyújtása kizárólag az együttműködési megállapodás
megkötése során szükséges, amennyiben a Kereskedő
előfinanszírozást választ.
Műszaki követelmény
A támogatást kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglalt „M1”
(személygépkocsik).
Tesztautókra vonatkozóan
a gépjármű első forgalomba
helyezésétől számítva a megrendelés dátumáig legfeljebb 12
hónap telt el és a megrendelés időpontjában az autó
futásteljesítménye nem haladhatja meg a 6000 km-t.
A beszerzés időpontjában érvényes vételáron felül más költségek
Nem elszámolható költségek
nem számolhatók el (pl. átírás költségei, tárolás költségei stb.).
A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 90 nap áll a
Előfinanszírozás
Kedvezményezett rendelkezésére az alábbi szerződés
megkötésére és elektronikus beküldésére.
Utófinanszírozás
A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 18 hónap áll
rendelkezésre a beszerzés megvalósítására, és további 60 nap a
Kedvezményezett rendelkezésére az elszámolási dokumentáció
elektronikus beküldésére.
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Támogatásban nem részesíthetők köre

Biztosítás

Fenntartási időszak

Elidegenítési tilalom

Teljesítés ideje
Elszámolás ideje

a)

nem rendelkezik igazoltan érvényes magyarországi
székhellyel vagy telephellyel, fiókteleppel;
b) egyéni vállalkozóként a tevékenységét szünetelteti;
c) nem rendelkezik érvényes személytaxi-, vagy
személygépkocsis személyszállítói tevékenységi engedéllyel;
d) az elektromos gépjármű beszerzést már végrehajtotta, vagy a
pályázat benyújtása előtt a forgalomba helyezése megtörtént
e) az elektromos gépjármű megrendelő keltezésének napja nem
lehet korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenésének
időpontja;
f) nem rendelkezik magyar adószámmal;
g) adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn;
h) csőd-, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll;
i) közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító
járművek megvásárlására;
j) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása;
k) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozó vállalkozás;
A fenntartás teljes időszakában a támogatott elektromos
gépjárműnek érvényes teljes körű (töréskár, elemi kár, lopáskár,
üvegkár, stb.) Casco biztosítással kell rendelkeznie.
A fenntartási időszak a jelen pont szerinti kezdettől számított 3
évig tart.
A támogatott elektromos gépjármű a fenntartási időszak alatt a
forgalomból ideiglenesen sem vonható ki.
Csak a Támogató szerv előzetes jóváhagyásával idegeníthető el a
fenntartási időszakban. A Támogató hozzájárulásának kérése
szükséges, amennyiben a tulajdonos Kedvezményezett az eszköz
üzembentartói jogát másra szeretné átruházni (kizárólag
készpénzes vásárlás esetén).
Az elektromos gépjármű nem vehető át a Támogatói Okirat
hatályba lépése előtt.
Az elszámolás benyújtásának határideje a támogatással
beszerzésre került elektromos gépjármű fenntartási időszakának
kezdetétől számított legfeljebb 60. nap.

Pályázat eredeti forrása:
https://elektromobilitas.ifka.hu/medias/18/e_auto_2021_taxi_palyazatikiaras_elektromosgjmbeszer
z.pdf
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