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Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása 

kombinált hiteltermékkel GINOP-4.1.1-8.4.4-16 (Felhívás összefoglaló) 

1. Általános információ 

A pályázati kiírás 
célja 

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és 
energiahatékonyságának megújuló energiaforrások 
felhasználásával történő javítására irányuló beruházások 
megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön 
formájában. 

A felhívás 
keretösszege, a 
várható pályázatok 
száma 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló 

tervezett keretösszeg 121,5  milliárd Ft. 

 amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft, 

 kölcsön összege: 62,08milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 700-2 800 db 

A projekt maximális 
elszámolható 
költsége,  támogatás 
összege és mértéke 

A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a a társaság előző 

évi árbevételének összegét. 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

minimum 3 M Ft, maximum 50 M Ft. 

 Az igényelhető kölcsön: minimum 3 M  Ft, maximum 50  M Ft. 

Kötelező vállalások A pályázónak vállalnia kell, hogy a projektmegvalósítás befejezésétől 

számított 3 évig, a projektet fenntartja és működteti azt, valamint a 

folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt lejáratnak  

megfelelően törleszti. 

Közbeszerzési 
kötelezettség 

Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetében a 

közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. 

§ (3) bekezdése alapján közbeszerzési kötelezettség nem áll fenn. 

Építési  engedély Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles 

infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem 

benyújtásának nem  feltétele a jogerős építési engedély megléte. A 

jogerős építési engedélyt az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni. Az 

építési engedélynek legalább a kölcsön rendelkezésre tartási időszak 

lejáratáig érvényesnek kell lennie. 

 

2. Pályázókkal kapcsolatos feltételek 

Pályázók köre Pályázhatnak  azon mikro-, kis-, és középvállalkozások: 
a. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA 
bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,  
b. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 
minimum egy fő volt, 
c. amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó 
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összege, vagy 
egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele 15 millió 
Ft alatti, 
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d. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni 
vállalkozók, szövetkezetek. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

A részletes kizáró okokért és az állami  támogatási szabályokért hívja 

szakértőnket! 

 

 

3. Elszámolható költségek 

Energiahatékonyság 
javítására 
vonatkozó 
tevékenységek; 
 
Megújuló 
energiafelhasználás 
növelését célzó 
tevékenységek 
támogatása 

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások: 

a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság 

fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el 

kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén 

belül. 

b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – 

aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes 

elszámolható költségén belül. 

c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni. 

 

A)Projekt-előkészítési tevékenységek; 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének 

csökkentése; 

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése; 

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása; 

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek: 

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV 

igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre; 

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 villamos energiaellátásához; 

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy 

használati meleg víztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre; 

A beruházás keretében elszámolható fajlagos költségekről szívesen adunk 

Önöknek tájékoztatást. 

 

4. A projekttel kapcsolatos korlátozások 

Területi korlátozás Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló 
fejlesztés. 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

Iparág A beruházás megvalósítható ágazati korlátozás nélkül. 
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Időbeli korlátozások Megkezdés: a projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó 

saját felelősségére megkezdhető. A projekt előkészítésével összefüggő 

tevékenységek megkezdése nem jelenti a projekt megkezdését. Az 

előkészítési tevékenység a Felhívás megjelenését követő napon vagy 2016. 

január 1-től kezdhető meg. 

Befejezés: a projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a Támogatói 

Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónapon  belül. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró 

kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 

nap, de legkésőbb 2020 február 1. 

Fenntartás: a pályázó a  létrehozott beruházást a  projekt befejezését követő 

3. év végéig fenntartja és üzemelteti. 

Egyéb korlátozások: A részletes műszaki és szakmai elvárásokról, valamint a nem támogatható 

tevékenységekről szakértőnk  ad felvilágosítást. 

 

 

5. A finanszírozással kapcsolatos információk 

Támogatás formája Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel 
kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

Források 
összetétele: 

 Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem  

              térítendő támogatás összegét. 

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt  

             elszámolható költségének 45%-a lehet. 

 A támogatási források a projekt teljes költségének 90%-át érhetik el; 

 A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át 

kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat. 

A kedvezményes 
kölcsön feltételei 

Kamata: 2% / év; 

Egyéb banki költség: Nem kerül felszámításra; 

Kölcsön futamideje: 5-15 év; Rendelkezésre tartási idő: 1 év. 

Törlesztés: A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg 

kell kezdeni. 

A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, 

amelyben az első folyósítás megtörténik. 

Biztosítékok köre A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles 

biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy 

lezárt, teljes üzleti évvel. 

A kölcsön vonatkozásában az MFB  biztosítékadási kötelezettséget ír elő. 

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: 

- ingatlanon alapított jelzálog, 

- ingó dolgon alapított jelzálog (gépen, berendezésen, járművön), 

- fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék, 

- gazdasági társaság a tulajdonos készfizető kezessége, 

- egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége. 

A beruházás tárgya (azaz a fejlesztéssel érintett ingatlan) minden esetben 

bevonásra kerül. A további fedezetadási kötelezettségek az ügylet 
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ismeretében kerülnek meghatározásra. 

Előleg igénylése: Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a 

megítélt, vissza nem térítendő támogatás  50%-a, legfeljebb 25 millió Ft lehet. 

 

6. A pályázó által csatolandó mellékletek 

A pályázó által csatolandó mellékletek listája elérhető a szakértőinknél. 

7. Projekt kiválasztás 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november15-tól 2018. november 15-ig lehetséges. 

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával 

igényelhető. A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás 

vonatkozásában  egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek 

beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eljárás során  lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó 

kérdés feltevésére. A tartalmi értékelési szempontokat megismeréséért hívja szakértőnket. A beérkező 

támogatási kérelmek a kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás 

keretében kerülnek kiválasztásra.  
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