
 

 

 

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai 

fejlesztések támogatása című, GINOP-4.1.2-17 számú pályázatról 

 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:  

A pályázati kiírásra pályázhatnak azok a mikro- kis- és középvállalkozásnak 

minősülő, Magyarországon bejegyzett vállalkozások (vagy kapcsolt vállalkozása), 

amelyek: 

 rendelkeznek legalább egy lezárt (365 napot jelentő) üzleti évvel, 

 éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,  

 a pályázati felhívásban meghatározott pontozási szempontrendszernek 

megfelelnek. 

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:  

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi 

feltételek közül legalább egy teljesül:  

 aki nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;  

 az elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év 

éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében 

az adóalapba beszámított bevételt;  

 partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú vagy 

jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban; 

 akivel, vagy amellyel szemben APEH/NAV által indított végrehajtási eljárás 

van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában. 

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 megvalósulási  

helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá 

alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. 

Támogatás mértéke, összege 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió 

Ft, maximum 100 millió Ft.  

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható 

költség 50%-a lehet.  

Támogatható tevékenységek köre  

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló 

energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani. Csak a 

pályázó kizárólagos tulajdonában álló épületek fejlesztése támogatható. 

 Projekt-előkészítési tevékenységek a projekt összes elszámolható költségének 

max. 5%-a erejéig 

 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése  

o műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, 

o épületenergetikai melléklet  

o statikai szakvélemény, 

o környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező). 

 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: A tevékenység aránya 

el kell, hogy érje legalább az 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül 

 Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

o  Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek 

minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése  

 

 



 

 

 

o  Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő 

épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást 

eredményező korszerűsítése  

o Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető 

szerkezetek beépítése  

 Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése  

o Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:  

o Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, 

kialakítása:  

o Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek 

csökkentése.  

 Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása  

o Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,  

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

kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki 

megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, 

amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. 

 Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek: A tevékenység 

aránya el kell, hogy érje legalább az 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 

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, 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  

 Egyéb tevékenységek:  

 Műszaki ellenőri szolgáltatás (a projekt összes elszámolható költségének 

legfeljebb 1%-a) 

  Projektmenedzsment (a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 

2,5%-a) 

 Az energetikai szakértő záró beszámolóhoz csatolandó nyilatkozatának és a 

megvalósított beruházás állapotát rögzítő, tanúsító program használatával 

készített hitelesített tanúsítványának elkészítése  

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. 

Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási 

összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

 

 



 

 

 

Előleg igénylése  

A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 

vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő 

támogatás 50 %-a, legfeljebb 50 millió Ft lehet. 

A pályázatok benyújtása 

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. március 14-től 2018. június 28-ig, vagy 

forráskimerülésig lehetséges. 

 

Információ 

 

 


