
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
Lezárult A KELET-TRANS 2000 KFT. Ginop

                                                                        

 

Vállalkozásunk 2020. évben a GINOP
növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása cím
amelynek keretében 7,95 millió Ft 
program keretében valósult meg. 
 
 
A KELET-TRANS 2000 Kft. 2020.0
Operatív Program keretében kiírt GINOP
energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása cím
Irányító Hatóság a GINOP-4.1.4-19-
és összesen 7,95 millió Ft vissza nem térítend
 
A fejlesztés célja: 
49,95 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése
fióktelepünkön, amelynek segítségével vállalkozásunk az éves 
kiválthatná.  
 
A fejlesztés eredményeként összesen 
épület tetőszerkezetén. Az egyenáram váltóárammá történ
SUN2000-50KTL 3 fázisú inverter került a
 
A beruházásnak köszönhetően éves szinten közel 
megtakarított összeget a vállalkozásunk fejlesztésére fordíthatjuk.
 
A projekt fizikai befejezésének ideje: 2021.02.
 
A projektről bővebb információtaoldalon
 
 
További információ kérhető: 
Danó Bertalan, sajtóreferens 
Elérhetőség (telefonszám: ++36309980618

KFT. Ginop-4.1.4-19-2020-02480 azonosítószámú projektje

                                                                        2022/05/24 

Vállalkozásunk 2020. évben a GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság 
növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása című felhívásra pályázatot nyújtott be, 

millió Ft európai uniós támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi 2020 
 

Kft. 2020.07.24-én nyújtotta pályázatát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program keretében kiírt GINOP-4.1.4-19 kódszámú Megújuló energia 
energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása című

-2020-02480 azonosítószámú pályázatot támogatásra 
em térítendő támogatásban részesítette. 

 napelemes rendszer telepítése a4600 Kisvárda, Városmajor út 54.
, amelynek segítségével vállalkozásunk az éves 74 746 kW fogyasztás

A fejlesztés eredményeként összesen 135 db 370Wpmonokristályos napelem modul
szerkezetén. Az egyenáram váltóárammá történő átalakítása céljából egy darab 

került a rendszerhez felszerelésre.  

en éves szinten közel 2,7 millió Ft költséget takaríthatunk majd meg. A 
megtakarított összeget a vállalkozásunk fejlesztésére fordíthatjuk. 

A projekt fizikai befejezésének ideje: 2021.02.26. 

oldalonhttp://kelettrans2000.hu/oldal/14/palyazatokolvashatnak.

+36309980618, e-mail cím:dano.bertalan@kelettrans2000.hu
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A projekt a Széchenyi 2020 

én nyújtotta pályázatát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Megújuló energia használatát, 

ű pályázati felhívásra. Az 
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4600 Kisvárda, Városmajor út 54.szám alatti 
kW fogyasztásának73,51%-át 

kristályos napelem modul került felszerelésre az 
 átalakítása céljából egy darab Huawei 

millió Ft költséget takaríthatunk majd meg. A 
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