GINOP-4.1.3-19-2020-01941 – Fotovoltaikus rendszer telepítése a
Csüllög és Fia Kft székhelyén
Projektösszeg: 3 000 000 Ft
Támogatás összege: 3 000 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Megvalósítási időszak: 2020. június 01. – 2021. május 31.
Megvalósítás helyszíne:
➢ 5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 35. (hrsz: 272)
A projekt részletes szakmai tartalma:
Cégünk, a CSÜLLÖG és FIA Vendéglátóipai Kft, stabilan működő, a térségben a saját ágazatát tekintve
meghatározó vállalkozásnak tekinthető. A vállalkozás fő profilja a rendezvényi étkeztetés, de
számottevő még az éttermi, mozgó vendéglátás is. A koronavírus járvány az elmúlt évben érzékenyen
érintette a vállalkozás tevékenységét, mivel a rendezvények száma és a hozzá kapcsolódó étkeztetési
szolgáltatásokra irányúló megrendelés jelentős mértékben visszaesett. Ennek ellenére a vállalkozás
helyzete stabil maradt és a az alkalmazotti létszámot is sikerült egyben tartani a nehézségek ellenére.
A fejlesztéssel érintett ingatlan energiaellátása nagy mértékben támaszkodik elektromos áramra,
mivel a tevékenységből adódóan, a különböző ételek elkészítéséhez jelentős energia szükségeltetik,
mivel a legtöbb konyhatechnikai berendezés elektromos alapú, illetve van egy nagy kapacitású
hűtőkamra is. A beruházás következtében a vállalkozás telephelyének villamosenergia igénye
megközelítőleg 25%-ban lefedhető megújuló energiaforrásból. A projekt során összesen 45 db
napelem került beépítésre, melyből 39 db 330 Wp valamint 6 db 355 Wp névleges teljesítményű. A
rendszer névleges teljesítménye így 15 kWp, melyhez egy darab, 17 kVA csatlakozási teljesítményű
inverter csatlakozik. A beruházásnak köszönhetően nemcsak a vállalkozás villamosenergia
fogyasztása fog csökkenni, hanem a zöldberuházás miatt, nemzetgazdasági szinten is hozzájárulunk a
klímaváltozás elleni célok teljesítéséhez.
További információ kérhető:
Csüllög Gábor – Ügyvezető
csullogesfiakft@freemail.hu
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A CSÜLLÖG és FIA Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság az Európai
Unió támogatásával a Széchenyi 2020 Program keretében sikeres projektet
valósított meg Fotovoltaikus rendszer telepítése a Csüllög és Fia Kft székhelyén
címmel. A támogatás mértéke az elszámolható költségek 100%-a, 3 000 000 Ft
volt. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában,
valamint önerő felhasználása mellett valósult meg.
A fejlesztés elsődleges célja a fosszilis energiahordozók használatából eredő károsanyag kibocsátás
csökkentése, valamint a villamos energia minél nagyobb mértékű lefedése megújuló energiaforrásból.
Az üvegházhatás és klímaváltozás elleni küzdelem egyik fontos pillére, hogy energiahatékonysági
beruházások, valamint megújuló energiahordozók alkalmazásával a felhasználat fosszilis energia,
valamint az üvegházhatású gázok légkörbe került mennyisége is jelentősen csökkenhet.
A megvalósult beruházás következtében a telephely villamosenergia ellátása megközelítőleg 25%-ban
megújuló energiahordozó által biztosított, így lehetővé vált az üzemi konyhában a zöld energia
felhasználása. A telephely CO2 mérlege csökkeni fog évente 12,413 tonna széndioxid egyenértékben.
Az éves villamos energiafelhasználás költsége is megtakarításként fog jelentkezni.
A beruházás során egy 15 kWp névleges teljesítményű napelem rendszer került telepítésre és
beüzemelésre. A rendszer 45 db panelből, melyből 39 db, egyenként 330 Wp névleges teljesítményű
valamint 6 db egyenként 355 Wp névleges teljesítményű. A napelemekhez egy, a közcélú hálózatra
kapcsolódó 17 kVA csatlakozási teljesítményű inverter csatlakozik. A napelemek az étterem épületének
déli irányzatú tetőfelületén valamint a lapostetőn találhatók.
A projekt nagyban hozzájárul a nemzetgazdasági célokhoz, csökkenti hazánk üvegházhatási gázainak
kibocsátását, illetve növeli a megújuló energia részarányát. A beruházás következtében az üzemeltetési
költségekben jelentős megtakarítás érhető el. Nem utolsó sorban a beruházás pedig tovább
népszerűsítheti a megújuló energiahordozók alkalmazásának lehetőségét a vállalkozás munkavállalói
valamint a vendégek/ügyfelek között.
További információ kérhető:
Csüllög Gábor - Ügyvezető
Elérhetőség (+36202255380, csullogesfiakft@freemail.hu)

