A ZFR-D-Ö-2020 pályázati kiírás pályázói segédlete
1. Pályázati útmutató megtekintése és a szükséges regisztráció elkészítése a pályázati útmutató által említett
pályázati portálon: https://elektromobilitas.ifka.hu
A hatályos pályázati felhívás az alábbi linkeken érhetők el:
https://elektromobilitas.ifka.hu/medias/4/zfr-d-a-2020_1sz_mad_20200610.pdf
2. Regisztráció
A regisztráció során a pályázatot kezelő személy (a továbbiakban pályázó adminisztrátor) regisztrációját kell
elvégezni. A pályázó adminisztrátor ezután egy felhasználói fiókkal több jogi forma pályázatait tudja kezelni. A
pályázói felületre bejelentkezés Ügyfélkapu felhasználónévvel és jelszóval történik:

Első lépésként kattintsunk a Bejelentkezés PÁLYÁZÓK részére gombra

Adjuk meg az Ügyfélkapuhoz tartozó felhasználónevet és jelszót

Az ügyfélkapus bejelentkezés után a felhasználói fiók létrejött. A következő lépés a pályázó létrehozása. Az
adminisztrációs fiókkal több pályázót is létre tudunk hozni. Első lépésként kattintsunk a linkre, majd a Pályázó
felvétele gombra.

Ha az ügyfélkapu tulajdonosa egyben pályázó is a Saját nevemben járok el gombra kell kattintani, egyéb
esetben – meghatalmazással – válasszuk a Más nevében járok el gombot.

Válasszuk ki a pályázó típusát, ezt követően pedig a típushoz tartozó jogi formát:

Jelen példában egy gazdasági társaság nyújt be pályázatot:

Válasszuk ki a cég nevét a megjelenő listából:

Amennyiben az adatok megfelelnek, kattintsunk a Pályázó létrehozása gombra.

Adjuk meg az űrlap kérdéseire a válaszokat, majd kattintsunk a lap alján a zöld OK gombra

Létrehoztunk a felhasználói fiókunkhoz tartozóan egy pályázót, így elkezdhetjük a pályázati űrlap kitöltését a
Pályázatok menüpont Pályázat indítása gombra kattintva:

Adjuk meg a pályázati űrlap kérdéseire a válaszokat:

FIGYELEM! A pályázati űrlap két oldalból áll – az oldalak között a lap tetején és alján levő legördülő menüben
tudunk váltani – a pályázat csak mindkét oldal hiánytalan kitöltése esetén küldhető be a 2. oldal alján található
Beküldés gombra kattintva:

Beküldés után megtörténik a pályázat értékelése – az esetleges hiánypótlások kiküldése mellett – amely
értékelés lezárása után a kapcsolattartói email címre értesítést küldünk a pályázat eredményéről.
A Pályázatok menüpontra kattintva láthatjuk az összefoglaló nézetet az eddigi tevékenységeinkről, illetve a
pályázattal kapcsolatos feladatainkról:

Amennyiben a pályázatunk megfelelt a rendszerbe feltöltésre kerül a Támogatói okirat, amely annak
elfogadása után használható fel a rendszerben feltüntetett kereskedőknél.

Az elfogadásra váró okiratok linkre kattintva megnyílik a Támogatói okiratunk, amellyel három tevékenységet
indíthatunk:

A felhasználáshoz kattintsunk az Elfogadás gombra, amely után a kereskedők már el tudják indítani a gépjármű
beszerzésének folyamatát.
FIGYELEM! A Támogatói okiratunk kereskedői felhasználásához szükség lesz a Támogatói okirat számára,
valamit az okirathoz tartozó Támogatói okirat egyedi titkos azonosítójára. Ezt a két adatot kell a kereskedőnek
megadnunk a gépjármű beszerzésekor a kereskedőnek, aki csak a két adat együttes megadása után tudja a
folyamatot elindítani! Mindkét adatot kezeljük bizalmasan és ne adjuk ki harmadik fél számára!
A pályázói eljárás során felmerülő kérdéseikkel kapcsolatosan keressenek minket az alábbi elérhetőségeken:

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 100.
+36 70 522 1010
+36 70 522 1110
elektromobilitas@ifka.hu

