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GINOP-4.1.2-17 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések
támogatása
A felhívás célja
Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások
felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.
A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 52,5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800-1750 db.
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
1. 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 / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése
- Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag a nyílászárócsere
tevékenységgel együtt támogatható)
2. 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
3. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
- 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
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Az energiahatékonyság javítására irényuló projektrésznek el kell érnie legalább a projekt összes költségének 30%-át, a megújuló
energia felhasználására irányuló projektrésznek pedig a 10%-ot.
A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 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.
Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett 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.

Támogatást igénylők köre
A támogatási kérelmeket azok a mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatják be, melyek:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) 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
Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
f) 228 Egyéni cég
g) 231 Egyéni vállalkozók
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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 támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
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 pályázati felhívás tervezete az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/node/66197
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