
 

 

 

 

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai 

fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, 

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívás tervezetéről 

 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:  

 Rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), 

teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés 

időszaka nem számít bele;  

 Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 

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

 A 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. 

 

A projekt területi korlátozása 

 Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.  

 A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 

magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő 

csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg 

fejlesztését. 

 

Támogatás mértéke, összege 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, 

maximum 50 millió Ft.  

 Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 

50 millió Ft. 

 



 

 

 Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő 

támogatás összegét.  

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 

45%-a lehet.  

 Projekt forrás összetétele: 45% támogatás - 45% hitel - 10% önerő 

 

Támogatható tevékenységek köre  

Energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló 

projektjavaslatot lehet benyújtani. 

A) Projekt-előkészítési tevékenységek  

 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése (maximum 5%) 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek 

 

(A tevékenység aránya el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható 

költségén belül.) 

 

I. 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. 

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  

 Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;  

 Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az 

igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások. 



 

 

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:  

(A tevékenység aránya el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható 

költségén belül. ) 

 

 Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének 

részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre;  

 Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett 

épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából; 

 Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 

villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület 

villamosenergia-ellátásához; 

 Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati 

melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.  

 

Műszaki és szakmai elvárások 

 Napelemes rendszer esetében az inverter teljesítményre vetített nettó beruházási 

költség nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW értéket.  

 Napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó beruházási 

költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket.  

 A beruházási költség belső megtérülési rátája (BMR) eléri a 2,00 %-ot, illetve nem 

haladja meg a 15,00%-ot.  

 

A projekt megkezdése és befejezése 

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére 

megkezdhető. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a 

projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat 

hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. 

Fenntartási kötelezettség  

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja és 

üzemelteti. 



 

 

A támogatás formája 

 A felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem 

térítendő támogatásnak minősül. 

 A pénzügyi termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású 

kölcsönnek minősül. 

 Kölcsön kamata: 2%/év 

 Kölcsön futamideje: a szerződéskötéstől számított 10 év, 

  Rendelkezésre tartási idő: a projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, 

de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 

hónap. 

 

Önerő 

 A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át 

kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

 Az önerő csak saját forrásból állhat. 

Előleg igénylése  

A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető 

támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, 

legfeljebb 25 millió Ft lehet. 

A pályázatok benyújtása 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig, vagy 

forráskimerülésig lehetséges.  

  

 


