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Πρόγραμμα Solar Homes
Οι κάτοικοι της Βικτώριας παίρνουν τον
έλεγχο των λογαριασμών τους για
ενέργεια, δημιουργούν θέσεις εργασίας,
αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή
και παρέχουν ένα καθαρότερο και
καλύτερο μέλλον για όλους τους
κατοίκους της Βικτώριας μέσω του
Προγράμματος Solar Homes.

Γιατί να εγκαταστήσετε ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας;
Μειώστε τους
λογαριασμούς σας για το
ηλεκτρικό ρεύμα

Αυξήστε την παροχή
σας σε ηλεκτρική
ενέργεια

Σχετικά με το πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα Solar Homes βοηθάει τα επιλέξιμα νοικοκυριά της
Βικτώριας να πάρουν τον έλεγχο των λογαριασμών τους ηλεκτρικού
ρεύματος, να υιοθετήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να
παρέχουν ένα καθαρότερο, καλύτερο μέλλον για όλους τους
κατοίκους της Βικτώριας.
Το πρόγραμμα διευκολύνει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με την
επιστροφή χρημάτων για φωτοβολταϊκά πάνελ, ηλιακό
θερμοσίφωνα και ηλιακές μπαταρίες μαζί με νέα κίνητρα που
συμπεριλαμβάνουν άτοκα δάνεια για φωτοβολταϊκά πάνελ.
Η λιανική εταιρεία που θα σας εγκαταστήσει το σύστημα ηλιακής
ενέργειας θα ζητήσει την έκπτωση για λογαριασμό σας και το ποσό της
επιστροφής χρημάτων θα αφαιρεθεί από το συνολικό κόστος του
συστήματος και της εγκατάστασής σας. Θα είστε υπεύθυνοι για την
πληρωμή του οποιουδήποτε υπολειπόμενου οφειλόμενου ποσού
απευθείας στην λιανική εταιρεία εγκατάστασης του συστήματος
ηλιακής ενέργειας μετά την εγκατάσταση.

θέλετε να προσθέσετε ένα άτοκο δάνειο;
Για να μειώσουν περισσότερο το κόστος, οι ιδιοκτήτες που
ιδιοκατοικούν στο ακίνητο μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άτοκο
δάνειο για συστήματα φωτοβολταϊκών πάνελ, για ένα ποσό που
ισοδυναμεί με το ποσό επιστροφής χρημάτων για τα φωτοβολταϊκά
πάνελ. Θα ενημερωθείτε για την επιλεξιμότητά σας για δάνειο στο
πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης για επιστροφή χρημάτων
μέσω της διαδικτυακής πύλης Solar Victoria Portal.
Βάσει της νέας διαδικασίας υποβολής αίτησης, τα ποσά επιστροφής
χρημάτων και του δανείου θα αφαιρεθούν από το κόστος για το
σύστημά σας - διασφαλίζοντας ότι θα πρέπει να πληρώσετε μόνο το
οφειλόμενο υπόλοιπο αφού εγκατασταθεί το σύστημα. Στη συνέχεια
η λιανική εταιρεία που θα εγκαταστήσει του ηλιακό σύστημά σας θα
λάβει τα ποσά επιστροφής χρημάτων και του δανείου.
Το δάνειο πρέπει να εξοφληθεί μέσα σε μια περίοδο τεσσάρων ετών.
Δεν παρέχονται δάνεια για ηλιακό θερμοσίφωνα και ηλιακές
μπαταρίες.

Βοηθήστε να
δημιουργηθούν 5.500
θέσεις εργασίας στον
κλάδο ηλιακής ενέργειας

Αντιμετωπίστε την
κλιματική αλλαγή

Διατίθενται επιστροφές χρημάτων
Επιστροφή χρημάτων για φωτοβολταϊκά
πάνελ
Τα επιλέξιμα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων
ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων ακινήτων, μπορούν να
ζητήσουν μια έκπτωση στο κόστος των
φωτοβολταϊκών πάνελ.

Επιστροφή χρημάτων για φωτοβολταϊκά
πάνελ σε ενοικιαζόμενα ακίνητα
Τα επιλέξιμα ενοικιαζόμενα ακίνητα μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε έκπτωση για το κόστος των
φωτοβολταϊκών πάνελ παρέχοντας στους ενοικιαστές
πρόσβαση στα οφέλη της ανανεώσιμης ενέργειας.

Επιστροφή χρημάτων για ηλιακό
θερμοσίφωνα
Τα επιλέξιμα νοικοκυριά μπορούν να ζητήσουν
έκπτωση για το κόστος ενός ηλιακού θερμοσίφωνα.

Επιστροφή χρημάτων για ηλιακές
μπαταρίες
Τα επιλέξιμα νοικοκυριά μπορούν να ζητήσουν
έκπτωση για το κόστος μιας ηλικιακής μπαταρίας.
Το πιλοτικό πρόγραμμα έκπτωσης για ηλιακές
μπαταρίες στοχεύει μόνο συγκεκριμένους
ταχυδρομικούς κώδικες σε ολόκληρη τη Βικτώρια που
ήδη διαθέτουν φωτοβολταϊκά πάνελ αλλά δεν έχουν
ζητήσει ακόμη την επιστροφή χρημάτων για ένα
σύστημα ηλιακής ενέργειας.
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Πριν ξεκινήσετε: Καταλάβετε
την επιλεξιμότητα για το
πρόγραμμα
Οι κάτοικοι της Βικτώριας δικαιούνται να λάβουν επιστροφή
χρημάτων εάν πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Επιστροφή
χρημάτων για
φωτοβολταϊκά
πάνελ

Επιστροφή
χρημάτων για
φωτοβολταϊκά
πάνελ για
ενοικιαζόμενα
ακίνητα

Επιστροφή
χρημάτων
για ηλιακό
θερμοσίφωνα

Επιστροφή
χρημάτων
για ηλιακές
μπαταρίες

Ο αιτών πρέπει να ιδιοκατοικεί στο ακίνητο που θα εγκατασταθεί το
σύστημα
Το συνδυασμένο φορολογητέο εισόδημα όλων των ιδιοκτητών να
είναι μικρότερο των $180.000 ετησίως (βάσει του Εκκαθαριστικού
Φορολογικής Δήλωσης της Εφορίας Αυστραλίας)
Πρόκειται για υφιστάμενο ακίνητο αξίας κάτω των 3 εκατομμυρίων
δολαρίων
Το ακίνητο δεν διαθέτει εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα (από την
1η Νοεμβρίου 2009)
Ο αιτών δεν έχει ήδη ζητήσει επιστροφή χρημάτων λόγω
ιδιοκατοίκησης βάσει του Προγράμματος Solar Homes
Έχει υπογραφεί μια συμφωνία για το Πρόγραμμα Solar Homes μεταξύ
Ιδιοκτήτη και Ενοικιαστή από τον ιδιοκτήτη και όλους τους ενοικιαστές
Το συνδυασμένο φορολογητέο εισόδημα όλων των ενοικιαστών
είναι μικρότερο των $180.000 ετησίως (βάσει του Εκκαθαριστικού
Φορολογικής Δήλωσης της Εφορίας Αυστραλίας)
Αν πρόκειται να αντικατασταθεί ο θερμοσίφωνας πρέπει να είναι
τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς
Το ακίνητο δεν είναι νέας κατασκευής
Το ακίνητο βρίσκεται εντός ενός συγκεκριμένου ταχυδρομικού κώδικα
και έχει ήδη φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 5kW
Έχει παρθεί προ-έγκριση από την Εταιρεία Υπηρεσιών Διανομής
Δικτύου (Distributed Network Service Provider - DNSP)
Η λύση για την αποθήκευση ενέργειας καταγράφεται στην Εγκεκριμένη
Λίστα Μπαταριών και το ακίνητο δεν διαθέτει τώρα σύστημα
αποθήκευσης ενέργειας
Ο ιδιόκτητης συμφωνεί να λάβει:
• Πληροφορίες από την Εταιρεία Υπηρεσιών Διανομής Δικτύου για
το ακίνητό του
• μια δωρεάν επιθεώρηση ή και έλεγχο, αν επιλεγεί.
Κάθε δέσμη επιστροφής χρημάτων έχει τις δικές της μοναδικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας και διαδικασία υποβολής αίτησης.
Παρακαλούμε να ενημερωθείτε στο solar.vic.gov.au πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Όταν είστε βέβαιοι ότι το
ακίνητό σας ικανοποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορείτε να ξεκινήσετε την έρευνα για το ποιοι επαγγελματίες και προϊόντα ηλιακής
ενέργειας είναι εξουσιοδοτημένοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές σας ανάγκες.

Επικοινωνήστε μαζί μας
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Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
στο www.solar.vic.gov.au ή μπορείτε να καλέσετε το Τμήμα μας
Εξυπηρέτησης Πελατών στο 1300 376 393 (κατά τις εργάσιμες ώρες).

Η δημοσίευση αυτή μπορεί να σας βοηθήσει, αλλά η Πολιτεία της Βικτώριας και οι υπάλληλοί
της δεν εγγυώνται ότι η δημοσίευση είναι χωρίς οποιοδήποτε είδος λάθους ή είναι απολύτως
κατάλληλη για τους συγκεκριμένους σκοπούς σας και συνεπώς αποποιείται κάθε ευθύνη για
τυχόν σφάλματα, ζημία ή άλλες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν σε εσάς αν στηριχθείτε σε
οποιεσδήποτε πληροφορίες αυτής της δημοσίευσης.

Αποποίηση ευθύνης

Εθνική Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων:
131 450.

solar.vic.gov.au
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