„Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása”
Pályázati kiírás pályázói segédlete
1. Pályázati útmutató megtekintése és a szükséges regisztráció elkészítése a pályázati útmutató
által említett pályázati portálon: https://palyazat.e-mobi.hu
A hatályos pályázati útmutató az alábbi linkeken érhetők el:
https://palyazat.e-mobi.hu/medias/4/palyazati_kiiras_gzr_d_o_2018.pdf
2. Regisztráció
A regisztráció során a pályázatot kezelő személy (a továbbiakban pályázó adminisztrátor)
regisztrációóját kell elvégezni. A pályázó adminisztrátor ezután egy felhasználói fiókkal több
jogi forma pályázatait tudja kezelni.

Első lépésként kattintsunk a Bejelentkezés gombra

Kattintsunk a Regisztráció linkre

Adjuk meg a szükséges adatokat (a *-gal megjelölt mezők kötelezően kitöltendők), fogadjuk el
a regisztrációs nyilatkozatot, majd kattintsunk a Regisztráció gombra.





A megadott egyedi felhasználónév ékezeteket, szóközt és egyéb speciális karaktereket
az alulvonáson és a kötőjelen kívül ne tartalmazzon!
regisztrációhoz élő e-mail cím szükséges
a későbbi belépéshez szükséges egy jelszó és annak megerősítése

A gombra kattintás után kövessük az oldalon megjelenő információt:

3. Amennyiben a megadott email címre érkező levélben szereplő linken a regisztrációt
megerősítettük be lehet lépni az oldalra a megadott Felhasználónév és Jelszó segítségével.
Adjuk meg ezeket, majd kattintsunk a Bejelentkezés gombra.

4. A belépés után a pályázó adminisztrátornak Pályázót kell magához rendelnie:

Ezt a felhasználónevét tartalmazó menüpontban tudja megtenni. Válasszuk ki a Pályázók menüpontot.



Kattintsunk a Pályázó felvitele gombra:



Válasszuk ki a Pályázó jogi formáját, majd kattintsunk a Pályázó létrehozása gombra. Kérjük,
amennyiben nem biztos a megfelelő jogi formát illetően, vegye fel a kapcsolatot
ügyfélszolgálatunkkal.



Töltse fel a Pályázóra vonatkozó alapadatokat, majd kattintson az OK gombra. A pályázati
rendszerben az adatok folyamatosan mentésre kerülnek (természetesen később ezen adatok
módosíthatóak).

Az összes szükséges adat kitöltése után létrehoztunk egy Pályázót, amely ezek után már pályázatot tud
benyújtani a támogatás igénylésére.

Amennyiben egyazon Pályázó adminisztrátor több jogi forma nevében is kíván eljárni, úgy ezek között
váltani a Felhasználónevét tartalmazó menüpontban tud. Az aktív Pályázó előtt pipa jelölés található.

5. Pályázat benyújtásának indítása a Pályázatok menüpontból indítható.
 Kattintsunk a Pályázat indítása gombra:



Ellenőrizzük a kiválasztott jogi forma alapadatait:



Amennyiben az adatok rendben vannak nyissuk meg az Elektronikusan feltöltendő
dokumentumok űrlapot. Ha az adatokban változás történt módosítsuk az adatokat az
Alapadatok gombra kattintással.
Töltsük fel a szükséges dokumentumokat, valamint adjuk meg a szükséges adatokat a Pályázati
útmutatóban foglaltak szerint





Azokhoz a kérdésekhez, amelyeknél a Pályázati útmutatóban sablon szerepel (mellékletek)
tartozik egy docx kiterjesztésű, szövegszerkesztő programmal módosítható, letölthető file. A
file-t le tudjuk tölteni a kérdés felett megjelölt linkre kattintva.

Ellenőrizzük az adatok helyességét a letöltött állományban (amennyiben szükséges
módosítson), majd aláírás után a scannelt állományt töltsük fel a rendszerbe.

Ha minden szükséges kérdést kitöltöttünk kattintsunk a Beküldés gombra. Amennyiben van olyan
kérdés amelynek kitöltése kötelező, de ezt nem tettük meg a rendszer az oldal alján és tetetjén
hibaüzenetben ezt jelzi számunkra.
6. Pályázatunk befogadásáról rendszerüzenet jelenik meg a beküldés után:

Az összes pályázói folyamathoz kapcsolódó üzenet váltásról a Pályázatok menüpontban
tájékozódhatunk. Amikor a pályázati rendszer üzenetet küld számunkra akkor ebben a menüpontban

találjuk meg azt, hogy mi az eljárás következő lépése. Amikor a pályázat feldolgozása során feladatunk
keletkezik, akkor a rendszer a megadott email címre üzenetet küld:

Az üzenetben található linkre kattintva – belépés után – a rendszerben rögtön az elvégzendő feladat
jelenik meg:

Szintén elvégzendő feladatra figyelmeztet a Pályázatok menüpontban a piros felkiáltójellel jelölt
üzenet:

7. Amennyiben pályázatunk - az esetleges hiánypótlások után – elfogadásra kerül, úgy előáll a
támogatói okirat, amelyet a pályázatkezelő kollégák töltenek fel a rendszerbe. Erről a pályázó
regisztráció során megadott email címre értesítést is kapunk.
A rendszerbe belépve a Pályázatok menüpontban látni is fogjuk az erről szóló értesítést:

A linkre kattintva az elfogadott Támogatói Okirat részleteit látjuk a képernyőn

Ezen a képernyőn látjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket a Támogatói okirat birtokában el tudunk
végezni:









amennyiben az összes a Támogatói okiratban szereplő adattal egyetértünk az Elfogadás
gombra kattintva aktiválni tudjuk a Támogatói okiratot. Ezután az Okirat bármelyik a
Támogatóval szerződött autókereskedésben felhasználható. Ha az Elfogadás gombra nem
kattintunk – és nem választunk egyéb lehetőséget sem – az Okirat a kibocsátástól számított 8
naptári nap után automatikusan elfogadottá válik. Ezután az Elfogadom gomb eltűnik a
képernyőről.
a Támogatói okirat kibocsátásától számítottan – a kiírásban részletezett feltételek
teljesülésének elmaradása esetén – 30 naptári nap múlva érvényét veszti. Amennyiben ez az
időintervallum a feltételek teljesítéséhez nem elegendő, úgy egy alkalommal – a kibocsátástól
számított 30 naptári napon belül – a Támogatói okirat érvényességi határideje 60 naptári
nappal meghosszabbítható a Határidőhosszabbítás gombra kattintással.
a Támogatói okiratban szereplő támogatás adatainak megváltoztatása (pl. autó darabszám
változtatás) a Támogatói okiratmódosítás gombra kattintással kezdeményezhető. Ezesetben a
Támogató egy újabb értékelési folyamatban a kérelmet elfogadhatja vagy elutasíthatja.
Abban az esetben, ha a Támogatói okiratot nem szeretnénk felhasználni az Elállás gombra
kattintva pályázóként elállhatunk a Támogatói okirattól. Ekkor a pályázat teljes egészében
érvényét veszti.

Érvényes Támogatói okirat birtokában keressük fel valamelyik szerződött autókereskedést, ahol
felhasználhatjuk a Támogatói okiratban megítélt támogatást. A Kereskedésben a folyamat
elindításához szükséges lesz megadnunk a pályázatkezelő rendszerbe belépéshez használt
felhasználónevünket valamint a Támogatói okirat pontos iktatószámát.

