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 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai 
fejlesztések támogatása 

 

Beadási határidő 2019. július 30. 12.00- 2019. szeptember 10. 12.00 

Keret 10 Mrd Ft 

Támogatható 
pályázatok száma 

100-3333 db 

Támogatási 
intenzitás  55 % 

Támogatás 
összege 

3 millió Ft- 100 millió Ft 

Jogosultak 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

➢ amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval 
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az 

előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és  
➢ melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási 

kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 
minimum 1 fő volt ; és  

➢ amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt 
vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az 
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 
fióktelepei,  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi 

formában nincs lehetőség. 

Támogatható 

tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 
I. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:  

 
➢ Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV 

igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy 
fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre  

➢ Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a 
fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes 
kielégítése céljából  

➢ Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, 
kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-
termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához  

➢ Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy 
használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre  

 
II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:  

 
➢ Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének 

csökkentése : 

• Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő             
épülethatároló szerkezetek hőszigetelése  

• Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő 
épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező 
korszerűsítése  

• Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető 
szerkezetek beépítése  
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➢ Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek 

korszerűsítése:  
• Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése  
• Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő 

épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező 
korszerűsítése  

• Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető 
szerkezetek beépítése  

 
➢ Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek 

korszerűsítése: 
• Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése  
• Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, 

kialakítása  
• Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése  

 
➢ Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása  

 

Elszámolható 
költségek 

Beruházási költségek  
Építéshez kapcsolódó költség: 

➢ építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:  
• felújítás  
• beüzemelési költségek  
➢ Építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatók az egyes tevékenységek 

során felmerülő járulékos költségek munkadíjként. Úgymint meglévő 
nyílászárók kiszerelése/kibontása; redőnyök illetve rovarhálók leszerelése; 
meglévő hőtermelők, hőleadók elbontása, leszerelése; világítótestek, 
armatúrák, korlátok, tűzlétrák, párkányok, ereszcsatornák, szegélyek, 
hajlatbádog, villámvédelmi hálózat, szellőzőrácsok 
leszerelése/elbontása/át-, visszaszerelése, továbbá munka-, felvonulási 
terület kialakítása, bontási anyagok konténeres elhelyezése esetén a 
konténer bérleti díja, bontási anyagok elszállítása.  

 
Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség:  

➢ új eszköz beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához szükséges.  

Megkezdettség A benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. 
Projekt 
megvalósítási 
ideje 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt 
a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási 
szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

Fenntartási 
kötelezettség 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

Kizáró ok 

➢ Nem támogathatók a Budapest és Pest megye területén 
megvalósuló projektek. 

➢ jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő 
megvalósítási helyszín esetében ugyanazon elszámolható költségtételt 
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tartalmazó támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások 
kapcsán. 

➢ amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, 
vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú pályázatból ugyanazon épület 
napelemes fejlesztése esetében vagy jelen Felhívás keretében már 
részesült támogatásban;  

➢ a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített 
projektjének az igényelt támogatási összege meghaladja a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;  

➢  jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő 
megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik, 

➢ amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes 
vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. 

➢ a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó 
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;  

Egyéb 

• Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség! 
• Nem támogathatók a Budapest és Pest megye területén megvalósuló 

projektek! 

 


