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A pályázat tárgya 

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások 1-1000 millió forint kölcsönre 

pályázhatnak megújuló energetikai beruházások (kivéve szélenergia) támogatása érdekében. 

 

A pályázók köre 

Devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag 

potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő 

mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősülő Gazdasági Társaság, 

Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég és Szövetkezet. 

Projektek megvalósítási helye: a Projekt megvalósítási helye a Végső Kedvezményezett 

Magyarországon, a Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy 

fióktelepe. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő 

szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet 

Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-

Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg. 

 

Pénzügyi részletek 

 A pályázat keretösszege: 30 milliárd forint 

 A támogatás összege: 1-1000 millió forint 

 Támogatás formája: éven túli lejáratú Kölcsön 

 Támogatás mértéke: 90% 

Költségtípus Maximális mértéke a projekten 

belül 

projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban 

megkövetelt környezet hatástanulmány, valamint 

műszaki, kivitelezési tervek elkészítésének 

költségei, hatósági engedélyek megszerzésének 

költségei stb.) 

(A közbeszerzési eljárások lefolytatásának 

költségeit a százalékos korlátnak való megfelelés 

ellenőrzésekor nem kell figyelembe venni.) 

5% 
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ingatlanvásárlás 10% 

terület-előkészítés (régészeti feltárás, 

lőszermentesítés, földmunkák, stb.) költségei 
2% 

műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 1% 

 

Támogatható tevékenységek 

Támogatható tevékenységek: a hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső 

Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes Projektjének megvalósításához 

használható fel. 

Előkészítési tevékenységek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt 

támogathatóak): 

 műszaki, kiviteli és tendertervek elkészítése, ezek hatósági engedélyeztetése, 

 statikai szakvélemény elkészítése, 

 amennyiben jogszabály szerint kötelező – környezeti hatástanulmány elkészítése. 

Beruházási tevékenységek: 

 ingatlanvásárlás (a projekt 10%-ig); 

 műtárgy, valamint a Projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület építési, 

kivitelezési költségei; 

 új tárgyi eszköz beszerzése; 

 immateriális javakra irányuló beruházás (önállóan nem, csak valamely másik 

beruházási tevékenységgel együtt támogatható) 

Megvalósításhoz kapcsolódó költségek (önállóan nem, csak valamely beruházási 

tevékenységgel együtt támogathatóak): 

 terület-előkészítési költségek; 

 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

o műszaki ellenőri szolgáltatás 

o egyéb mérnöki szolgáltatás 

o hatósági szolgáltatások (hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek;  

 

A pályázat benyújtása 

Határidő: 2017. február 28. – 2018. június 30. 


