Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása
kombinált hiteltermékekkel

GINOP-4.1.1-8.4.4.4-16
(pályázati kiírás összefoglaló, társadalmi egyeztetés alatt, 2016. 09. 15.)
Fejlesztési területek

Földrajzi terület
Rendelkezésre álló
keret, várható
pályázatszám
Támogatás mértéke és
intenzitása
Jogosultsági feltételek /
kizáró okok

Primer energiafelhasználás csökkentése, megújuló energiaforrás
felhasználásának növelése
A pályázatban az energiahatékonyság fokozását célzó tevékenység
minimum részaránya: 50%, a megújuló energia minimum részaránya: 10%
Konvergencia régiók (Budapest, Pest megye kivételével)
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 121,53 milliárd Ft.
- amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft,
- kölcsön összege: 62,08 milliárd Ft.

1700-2800 db
Támogatás összege: 3-50 M Ft, max. támogatási intenzitás 45%
Kölcsön összege: 3-50 M Ft
 Legalább egy teljes lezárt üzleti év, árbevétel min. 15 M Ft
 Legalább 1 fő foglalkoztatott az előző lezárt évben
 Az előző év árbevételét meghaladja a projekt mérete
 saját tőke negatív és/vagy a törzstőke alá csökkent
 NAV végrehajtás folyamatban, köztartozás áll fenn
 Mezőgazdasági termelőnek minősül (árbevétel min. 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származik)

Kötelező vállalási
feltételek

Nincsen projektszintű indikátor elvárás
(társadalmi egyeztetés szerint!)

Támogatható
tevékenységek

A) Projekt-előkészítés (tanulmányok, tervek, engedélyezés,
épületenergetikai melléklet)
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (hőszigetelés,
nyílászárók, nyári hővédelem, árnyékolók
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek
korszerűsítése
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos
átalakítása
A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II.
projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.
C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
Villamos- és/vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő –
energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló
rendszerek beépítése:
I.) napkollektoros rendszerek,
II.) Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer, biomassza kazán
III.) napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem
kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából
IV.) Hőszivattyú rendszerek
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Elszámolható költségek
A felhívás keretében nyújtott
támogatás pénzügyi eszközzel
kombinált vissza nem
térítendő támogatásnak
minősül.

Megvalósítási idő
Kiválasztás eljárásrendje

Minimális ponthatár
Pályázatok elbírálása

I. Projekt előkészítési költség
II. Beruházási költségek
- Építéshez kapcsolódó költség
- Új eszköz beszerzéshez kapcsolódó költség, amennyiben a
projekt megvalósításához szükséges (önállóan nem támogatható)
III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
(műszaki szakértői és ellenőri díjak, valamint hatósági díjak,
illetékek)
12 hónap
A támogatási rész egyszerűsített eljárásrendben, pontozásos sorrend
szerint történik.
A beérkező támogatási kérelmek a kölcsön rész vonatkozásában az
MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek
kiválasztásra.
Támogatásra az a támogatási kérelem jogosult, amely mind a vissza
nem térítendő támogatás, mind a kölcsön tekintetében támogató
döntéssel rendelkezik.
55/100
Folyamatos érkeztetés és bírálat. Első benyújtási nap: 2016. 11. 15.

További információk:
Hégely Péter – vezető szakértő
20/913-37-04
peter.hegely@gmail.com

I Elycon Kft. I Petőfi S. u. 18. H-2200 Monor I USt-IdNr.: HU14720299
Tel./Fax: +36 29 411 183 E-Mail: info@elycon.hu I www.elycon.hu I

