GINOP-4.4.1-8.8.4-16 – Megújuló energia használatával megvalósuló
épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel
A pályázat keretében a következő tevékenységek megvalósítására lesz lehetőség:
Épületek hőtechnikai adottságának javítása, hőveszteség csökkentése
Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
Meglévő bel-és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
– Napkollektoros rendszer telepítése – fűtés, használati melegvíz
– Kazánrendszer kiépítése (brikett, pellet, faapríték, faelgázosító rendszer) – fűtés,
használati melegvíz
– Napelemes rendszer telepítése
– Hőszivattyú rendszerek alkalmazása – fűtés/hűtés, használati melegvíz
Főbb tudnivalók a pályázatról:
Pályázók köre: mikro-, kis-és középvállalkozások
Támogatható tevékenységek köre: épületenergetikai korszerűsítése, megújuló energiát
hasznosító rendszerek telepítése
Támogatás mértéke:– vissza nem térítendő támogatás és a visszatérítendő hitel
kombinációja
– vissza nem térítendő támogatás: legfeljebb 45%
– kölcsön (visszatérítendő támogatás): meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás
összegét
– önerő: legalább 10%
Támogatás összege:– vissza nem térítendő támogatás: minimum 3 millió Ft, maximum 50
millió Ft
– kölcsön (visszatérítendő támogatás): minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft
Milyen feltételeknek kell megfelelni vállalkozásának?
Legalább 1 lezárt, teljes üzleti év
Átlagos statisztikai állományi létszám 2015-ben: legalább 1 fő
Éves nettó árbevétel 2015-ben: legalább 15 millió Ft

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések
támogatása kombinált hiteltermékkel
GINOP-4.1.1-8.4.4-16
A pályázat célja
Jelen pályázat célja, hogy hozzájáruljon az épületek energiatakarékosságának és
energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló
beruházások megvalósításához. Egyszerre szolgálva a környezettudatos gazdasági
versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált elsődleges energia
mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek
enyhítését.
A projektek megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
Pályázók köre
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és legalább egy lezárt üzleti évvel
rendelkezik.
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.
Jelen pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség
Kizáró okok
Nem ítélhető meg támogatás, azon támogatást igénylő részére:
amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti
év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb
mértéke alá csökkent;
amely, jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem
benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti
árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által
indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)
amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti
év éves beszámoló szerinti árbevétel összege, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba
beszámított bevétele 15 millió Ft alatti,

amely mezőgazdasági termelőnek minősül,
amelynek, korszerűsítendő épülete 2006. december 31. napját követő kiadott építési
engedéllyel rendelkezik;
amelynek, korszerűsítendő épületét az előző 1 évben nem használták. A rendeltetésszerű
használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évet/fűtési szezont lefedő időszak
fűtési célú energiaszámláival szükséges igazolni.
Területi korlátozás
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió (Budapest Pest megye) területén megvalósuló
projektek.
Támogatható tevékenységek köre
1) Projekt előkészítési tevékenységek
a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
(műszaki tervek, statikai szakvélemény, környezeti hatástanulmány)
2) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
a) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
I. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek hőszigetelése
II. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
III. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
b) Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
I. Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
II. Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
III. Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
c) Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
I. Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
II. Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az
igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.
3) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
a) Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használati melegvíz
igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
b) Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület
fűtési és használati melegvíz igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
c) Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához

d) Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati meleg
víztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre
A fenti tevékenységek önállóan nem, csak együttesen támogathatók.
Fajlagos korlátok
a) Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia
megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 100.000 Ft/GJ értéket.
b) Napelemes rendszer esetében az inverter teljesítményre vetített nettó beruházási költség nem
haladhatja meg a 450.000 Ft/kW értéket.
c) Napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó beruházási költség nem
haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket.
d) Szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített nettó beruházási
költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket.
Elszámolható költségekre vonatkozó
feltételek Költségtípus
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve
közbeszerzési
eljárások
lefolytatásának költsége)
Műszaki ellenőri szolgáltatás

Maximális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve (%)
5%

1%

Támogatás összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50
millió Ft.
Az igényelhető visszatérítendő támogatás (kölcsön) összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50
millió Ft.
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
Támogatás mértéke
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.
Kölcsön törlesztése
A tőketartozás törlesztését a türelmi idő ( a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12
hónap, de legfeljebb a szerződés kötéstől számított 24 hónap) lejártát követően meg kell kezdeni.
A törlesztés havonta egy egyenlő tőketörlesztő részletben történik, melynek esedékessége
tárgyhónap 25. napja.
Előtörlesztés megengedett.
Kölcsön kondíciói
Kamat: 2% / év
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj: Előtörlesztési díj

A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: Fennálló
Kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft
A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az
esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
Fenntartási kötelezettség
Jelen pályázat keretében a fenntartási időszak a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 év.
Előleg
Jelen pályázat keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de
legfeljebb 25 millió Ft.
Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt
saját forrással kell rendelkeznie.

