Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása
kombinált hiteltermékkel
GINOP-4.1.1-8.4.4-16
A felhívás keretében csak az energiahatékonyság fokozását megújuló energiaforrás felhasználásával
kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani.
Vissza nem térítendő támogatás
keretösszege
59,45 Mrd Ft

Kölcsön keretösszege
62,08 Mrd Ft

Támogatási kérelmek várható
száma
1700-2800 db

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap
Pályázók köre:
Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások,
̶
melyek rendelkeznek egy lezárt üzleti évvel
̶
melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma legutolsó lezárt üzleti évben min. 1 fő
Jogi forma szerint:
̶
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
̶
kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok:
- korlátolt felelősségű társaság
- részvénytársaság
- közkereseti társaság
- betéti társaság
- külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
A támogatás formája, összege, mértéke:
̶
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 3 millió Ft – max. 50 millió Ft,
ez maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.
̶
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege min. 3 millió Ft – max. 50 millió Ft
̶
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatást
̶
Minimum a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrás szükséges
Támogatható tevékenységek:
A beruházási költségeken belül az energiahatékonyság fokozására irányuló költségeknek
kötelezően legalább az összköltség 50%-át szükséges kitenniük, a megújuló energiaforrások
esetében ez minimum 10%.
A) Projekt-előkészítési tevékenységek:
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése:
a. műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
b. épületenergetikai melléklet, mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a
fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan,
c. statikai szakvélemény,
d. környezeti hatástanulmány
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B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
a. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő
épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezet, zárófödém
árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése –
állványozás anyagköltsége nem elszámolható, csak a munkálatok munkadíja
b. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek cseréje/energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
-

fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró,
tetőfelülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati
vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és
füstelvezető rendszer korszerűsítése – meglévő nyílászáró szerkezetek elszállítási
és lerakási költsége nem elszámolható
c. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek
beépítése
-

-

csak az I. a és/vagy b. projektelem megvalósítása esetén támogatható

-

mozgatható vagy fix külső árnyékolók alkalmazása

II.

Épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek
korszerűsítése
̶
Csak olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen
megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét.
a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
-

hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis
tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl.: kondenzációs
kazánra)

-

hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje

-

szükséges kéménytechnikai fejlesztések

-

automatikus központi és helyi szabályozások kiépítése

-

egyedi mérési lehetőségek kialakítása

-

energiatakarékos megoldások

-

gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre

- távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése
b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
-

meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre

-

hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése

- VRV típusú hűtési rendszer kiépítése
c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
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III.

Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása – csak az
előző kettő (I. és/vagy II.) valamelyikével együtt támogatható
a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az
igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások,
mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.
C) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek
̶
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület teljes releváns energiaigényének
minimum 15 %- ának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.
I.

Napkollektoros rendszer telepítése

II.

Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés
céljából
IV.

Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati
melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
̶ Támogatásban részesíthető rendszertípusok:
- Földhő-víz hőszivattyús rendszer
- Víz-víz hőszivattyús rendszer
- Levegő-víz hőszivattyús rendszer
Nem támogatható tevékenységek:
̶
Új építmény létrehozása, kivéve megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő
cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az
energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-es építmény
építésére
̶
Lakásberuházási tevékenységek
̶
Nem támogatható azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos
energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége
meghaladja az érintett épület fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét
̶
Távhőrendszerről való leválás, kivéve a gőzközegű távhő
Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:
̶
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
̶
napelemes rendszer esetében az inverter teljesítményre vetített nettó beruházási költség
nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW értéket
̶
napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó beruházási költség
nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket
̶
szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített nettó beruházási
költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket
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̶

hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített nettó
beruházási költség nem haladhatja meg a
o földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket
o víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket
o levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.
a kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető
anyagköltség 60%-ánál nem lehet több
új építés esetén legfeljebb nettó 200.000,- Ft/négyzetméter költség tervezhető, illetve
számolható el maximális kiadásként.
a belső megtérülési rátája (BMR) eléri a 2 %-ot, illetve nem haladja meg a 15 %-ot
egy támogatási kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy azonos fűtési körön lévő
épületekből álló épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.
a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg a legutolsó lezárt üzleti év árbevételét
̶
̶
̶
̶
̶

Olyan épületek korszerűsítése támogatható, mely:
̶
2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkezik
̶
2006. december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel
érintett energetikai korszerűsítésen;
̶
a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerű használatban állt
Elszámolható költségek:
I.

Projektelőkészítési költség 5%
̶
műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja
II. Beruházási költségek
̶
Építéshez kapcsolódó költségek – építés bekerülési értéke, felújítás, új építés,
beüzemelés költségei
̶
Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek – új eszköz beszerzése (önállóan nem
támogatható)
III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
̶
műszaki ellenőr – 1%,
̶
egyéb mérnöki szakértői díjak, energetikai szakértő, statikus)
̶
egyéb szolgáltatási költség (hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek)
Önrész és előleg
̶
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető előleg maximum a támogatás 50%ának megfelelő előleg igényelhető, maximum 25 millió Ft
̶
minimum a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrás
szükséges
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Kölcsön kondíciói:
Kamat
Futamidő
Kölcsön folyósítás
Rendelkezésre tartási idő

Türelmi idő
Tőketörlesztés
Kamatfizetés

Biztosítékadási kötelezettség

2%/év
A kölcsönszerződés megkötésétől számított max. 10 év (türelmi és
rendelkezésre tartási idővel együtt értendő)
A rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség
A projekt fizikai befejezésétől számított max. 12 hónap, de nem
lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított
legfeljebb 24 hónap
A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a
szerződéskötéstől számított 24 hónap utolsó napja.
Türelmi idő lejáratát követően meg kell kezdeni. Esedékessége a
tárgyhónap 25. napja
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első
napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az
első folyósítás megtörténik.
-

-

ingatlan jelzálog,
ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék,
gazdasági társaság és az EGT területén székhellyel rendelkező
vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a tulajdonos
készfizető kezessége,
egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet.
Biztosítéknyújtás:
A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a
kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel és szerepel
köztartozásmentes adózói adatbázisban
A támogatási kérelem benyújtása előreláthatóan 2016. november 15-től lehetséges
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