P Á LY Á Z AT I Ö S S Z E F O G L A L Ó
Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
A felhívás kódszáma: GINOP-4.1.3-19

1. Felhívás célja: A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a megújuló
energiaforrások alkalmazásának fokozását. A cél elérését a Kormány a mikro-, kis- és
középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt
feltételek mentén.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 15 milliárd Ft
Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5000-10000 db
2. Támogatást igénylők: Mikro-, kis- és középvállalkozások
a) amelyek

rendelkeznek

legalább

három

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 12 hónapban 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

3. Támogatható tevékenység:
Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati
villamosenergia-termelés céljából
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Kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló
épületcsoporthoz3 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.

4. Főbb elvárások


Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan
hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. (Lakás/lakhatási célú
fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény
jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul. E
feltételnek már a támogatási kérelem benyújtásakor meg kell felelni.)



Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében a napelemes rendszer elszámolható
költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére
vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket,



A napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kWp-et,



Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási
kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival (havi elszámoló
számlák, vagy havi részszámlák és éves elszámoló számla) szükséges igazolni, mely
dokumentumokat a támogatási kérelemhez nem kell benyújtani,



Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyeknek nincs
állékonysági problémája és az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas
a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására,



A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a
beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a
hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye,



A termelési adatokhoz való távoli hozzáférést és távfelügyeletet a projekt keretében
biztosítani szükséges.

5. Támogatás mértéke:
a) 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,
azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek
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összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket. Amennyiben a költségek
meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján
meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli
rész önerőből finanszírozandó.
Példa:


10 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer (napelem, inverter, szerelvény,
munkadíj) nettó ára: 4 millió Ft.



Elszámolható összköltség / igényelhető támogatás: 10*200.000 Ft = 2.000.000 Ft



Szükséges önerő: 4.000.000-2.000.000 = 2.000.000 Ft

6. Előleg igénylése:
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében előleg nem igényelhető.
7. 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 18 hónap áll rendelkezésre.
8. Területi korlátozás:
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
9. Benyújtás határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020.
szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése
folyamatosan történik.
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