
 

 

 

Tájékoztató a Napelemes rendszer telepítése a mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatásáról GINOP-4.1.3-19 kódszámú 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 3 lezárt (365 napot jelentő) üzleti évvel, 

• a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős 

létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 

1 fő volt,  

• gazdálkodási formakód szerint: a) 113 Korlátolt felelősségű társaság, b) 114 

Részvénytársaság, c) 116 Közkereseti társaság, d) 117 Betéti társaság, 226 

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

• jogi forma szerint: aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

• 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;  

•  amely a jelen projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 

árbevétel összegének a felét, 

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

van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában. 

 



 

 

 

• amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, 

feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul. 

 

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 3 millió Ft.  

• A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható 

költség 100%-a lehet.  

Támogatható tevékenységek köre  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak:  

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését 

szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából: 

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből 

álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes 

releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 

kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése 

támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület 

tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. 

Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés 

eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik. 



 

 

 

Nem nyújtható be támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a 

napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülni elhelyezésre. 

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 18 hónap áll rendelkezésre, 

mely határidő nem hosszabbítható. 

Fenntartási kötelezettség  

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja 

és üzemelteti. 

A pályázatok benyújtása 

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 

12.00 óráig lehetséges, vagy forráskimerülésig lehetséges. 

 

Információ 

 

 

 

Nagy Krisztina vezető tanácsadó 

+ 36 30 504 8862 

Iroda: 3300 Eger, Koszorú utca 1. 

e-mail: info@egriforras.hu 
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