Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések
támogatása kkv-k részére
A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.5-22
Benyújtási határidő

2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig

Támogatás formája

Feltételesen visszatérítendő támogatás
A visszatérítendő támogatás eredményességi célok elérése esetén
részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:
 rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés
időszaka ebbe nem számít bele),
 átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt
 Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Pályázók köre

Rendelkezésre álló keretösszeg:

12 milliárd Ft.

Támogatható pályázatok száma

24 - 160 db.

Támogatás mértéke

Maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

Támogatás összege

75 millió Ft – 500 millió Ft

Előleg

100%, de legfeljebb 500 millió Ft.

Önerő

Legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási
összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Biztosíték

Jelen Felhívás keretében biztosítéknyújtási kötelezettség nem
írható elő.
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Önállóan támogatható tevékenységek:
A. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I.
Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása,
hőveszteségének csökkentése:
a. Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem
nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek hőszigetelése.
b. Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó,
nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítése.
II.
Épületek fűtési, hűtési és használati melegvízrendszereinek korszerűsítése:
a. A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer
primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig),
vagy a komplett rendszer korszerűsítése
támogatható. Komplett rendszer korszerűsítése
esetén az egyes különálló részegységek
korszerűsítése önmagában nem támogatható, a
teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni.
III.
Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos
átalakítása

Támogatható tevékenységek

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
B.
1)

2)

3)

4)

C.

Nem támogatható tevékenységek









Megújuló
energiafelhasználás
növelését
célzó
tevékenységek:
Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett
épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése
céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre.
Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer
kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV
igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.
Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergiatermelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület
és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok
villamosenergia-ellátásához.
Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy
hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy
fűtésrásegítésre.
Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy
árnyékvető szerkezetek beépítése
Atomerőművek leállítása és építése;
Új építmény létrehozása;
Amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás
célú fejlesztés valósulna meg.
Épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés
eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.
A megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő
rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia
mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport
fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.
Távhőrendszerről való leválás, a gőzközegű távhőrendszerről
való leválás kivételével.
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Elszámolható költségek

Az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem
kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos
átalakításához.
Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008.
(VI.30.) kormányrendelet hatálya alá.
Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek.
Annex I. szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra
irányuló projektek.
Mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági
és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító
fejlesztései, felújításai.
Ha
olyan
tevékenység
is
működik
az
épületben/épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem
támogatható
Dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és
forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz
Meglévő
megújuló
energiát
hasznosító
rendszer
kapacitásbővítése.
Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem
palafedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

Beruházási költségek
Építéshez kapcsolódó költségek
Építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:
 felújítás
 beüzemelési költségek
Építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatóak az egyes
tevékenységek során felmerülő járulékos költségek
munkadíjként.
 meglévő nyílászárók kiszerelése/kibontása;
 redőnyök illetve rovarhálók leszerelése;
 meglévő
hőtermelők,
hőleadók
elbontása,
leszerelése;
 világítótestek, armatúrák, korlátok, tűzlétrák,
párkányok, ereszcsatornák, szegélyek, hajlatbádog,
villámvédelmi
hálózat,
szellőzőrácsok
leszerelése/elbontása/át-, visszaszerelése;
 munka-, felvonulási terület kialakítása;

bontási anyagok konténeres elhelyezése esetén a
konténer bérleti díja, bontási anyagok elszállítása.
Építéshez kapcsoló költségek (korszerűsítés, beüzemelési
költségek), akkor számolhatóak el, ha a projekt végrehajtásához
szükségesek, vagyis olyan építési és értéknövelő korszerűsítés
költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek
köthetők.
Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs
lehetőség.
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Nem elszámolható költségek
















Kötelező vállalások, elvárások









Támogatásban nem részesíthetők köre





A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült
o műszaki gépek, berendezések, immateriális javak, és
igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke.
termelőkapacitások áttelepítési költsége;
a takarítási, kertépítési, anyagigazgatási költségek valamint az
árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg;
tetőszerkezeti teherhordó elemek illetve falszerkezetek
megerősítése;
garanciális költségek;
franchise díj;
levonható ÁFA;
utazási- és szállásköltségek;
működési és általános költségek (rezsi);
mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése;
könyvvizsgálat költsége;
jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű),
pótkocsi, félpótkocsi beszerzése;
split- vagy ablakklímák beépítése, cseréje, korszerűsítése,
felújítása;
projektelőkészítési költségek;
a támogatási kérelmek megírásának költségei a felmerülés
időpontjától függetlenül;
A projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a
projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíti.
Napelemes rendszer telepítése esetén a hőszivattyú
rendszerek alkalmazására irányuló projektelem megvalósítása
kötelező.
Az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai
minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD
besorolás alatti épületek esetében.
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást
igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként
bejegyzésre kerülnie.
Saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján negatív;
Amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében
rögzített projektjének az elszámolható összköltsége
meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti árbevétel összegét;
Amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú,
GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú
vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely
vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült
támogatásban;
Amely a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.1-21
vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében
ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep kapcsán már
részesült támogatásban;
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Amely mezőgazdasági termelőnek minősül, a támogatási
kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt,
teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább
50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése
nem jelent előnyt annak elbírálása során.

Projekt megkezdése

Projekt megvalósítási ideje

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően max. 12 hónap áll
rendelkezésre.

Pályázat eredeti forrása:
https://www.palyazat.gov.hu/node/74929#
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