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FELHÍVÁS
Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai
fejlesztések támogatása
A felhívás kódszáma: GINOP-4.1.2-17

A Felhívás indokoltsága és célja
Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha épületeinket jól szigeteljük,
és energiatakarékosan üzemeltetjük, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is
megteremtjük. Az energiahatékonyság javítását a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása
(szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek
korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve a világítási rendszerek korszerűsítése valamint
megújuló alapú villamosenergia-termelés révén kívánjuk elérni.
Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló
energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő
támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a
környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások
rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

A rendelkezésre álló forrás
Tervezett keretösszeg 52,5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800-1750 db.

A 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.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával
kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).
A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:


A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B)
tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes
elszámolható költségén belül.
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A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el
kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek
Projekt-előkészítési tevékenységek
Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
1.
2.
3.

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
1.
2.
3.

4.

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
villamosenergiaellátásához
Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati
melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt
megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt
megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során,
továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek
megkezdése nem jelenti a projekt megkezdését. Az előkészítési tevékenység a Felhívás megjelenését követő
napon vagy legkorábban 2016. január 1-től kezdhető meg.
A projekt részét képező bármely beruházási költséghez vagy szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási
költséghez kapcsolódó megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla,
előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a
támogatási kérelem benyújtását követő napnál. (Feltételes vállalkozási szerződés esetében a projekt
megkezdésének a hatályba lépés vagy a feltétel bekövetkeztének napja minősül, mely nem lehet korábbi a
támogatási kérelem benyújtását követő napnál.)

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 12 hónap!

A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
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A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye
vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell a támogatást igénylő
székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a
projekt megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó
hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az
esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik. A
beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy fióktelepen
lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét
kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb
támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2018. január 15-től 2018. június 28. 12.00 óráig
lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

A teljes pályázati kiírást és a segédleteket itt találja:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-412-17-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikaifejlesztsek-tmogatsa
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