
 
P Á LY Á Z A T I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása  

A felhívás kódszáma: GINOP-4.1.2-18 

 

1. Felhívás célja: Hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának 

megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások 

megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 52,5 milliárd Ft 

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800-1750 db 

 

2. Támogatást igénylők: Mikro-, kis- és középvállalkozások 

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: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 

 114 Részvénytársaság 

 116 Közkereseti társaság 

 117 Betéti társaság 

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

 228 Egyéni cég 

 231 Egyéni vállalkozók 

 



 
3. Támogatható tevékenységek: 

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás 

felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt): 

 B) tevékenység: az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész (összes 

elszámolható költség min. 30%-a) 

 C) tevékenység: megújuló energia felhasználására irányuló projektrész (az összes 

elszámolható min. 10%-a) 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A. Projekt előkészítési tevékenységek: 

◦ Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése, műszaki tervek 

B. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: (min. 30%) 

I. Az épületek hőtechnikai adottságának javítás, 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. 

II. 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; 

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (csak I. és/vagy II. 

projektelem esetén) 

◦ 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 (min. 10%) 

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy 

teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre, 

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület 

fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából, 



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

villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia 

ellátásához, 

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-

termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. 

D.  Egyéb tevékenységek: 

◦ Műszaki ellenőri szolgáltatás 

◦ Projektmenedzsment 

◦ Az energetikai szakértő záró beszámolóhoz csatolandó nyilatkozatának és a megvalósított 

beruházás állapotát rögzítő, tanúsító program használatával készített hitelesített 

tanúsítványának elkészítése 

4. Támogatás mértéke: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 

millió Ft. 

b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a 

lehet. 

5. Előleg igénylése: 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 

igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 50 millió Ft. 

6. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

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. 

7. Területi korlátozás: 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

8. Benyújtás határideje: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2018. március 14. 12:00 órától 2018. 

június 28. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése 

folyamatosan történik. 

 

 


