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Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai 
fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 

Pályázati összefoglaló 
 

 1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő és visszatérítendő (kombinált) 

 Támogatás mértéke: 45 % vissza nem térítendő 

 Önerő: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át 

kitevő - legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, 

illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie. 

 Támogatás összege:  

 3-50 MFt. vissza nem térítendő 

 3-50 MFt. vissza nem térítendő 

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig 

lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan 

történik. 

 

2. Pályázók köre: 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, egyéni vállalkozók és szövetkezetek 
pályázhatnak: 

 amelyek, legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezik 

 amelyek a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben alkalmazotti létszáma minimum 
1 fő volt 

 
Támogatásban nem részesíthetők köre: 

 amelyeknek az elmúlt lezárt üzleti évben saját tőkéje negatív 

 amelyeknek az elmúlt lezárt üzleti évben saját tőkéje a jogszabályban előírt 
legkisebb mértéke alá csökkent 

 jelen projekt 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, vagy egyéni vállalkozók esetében az 
adóalapba beszámított bevételt 
 

3. Támogatható tevékenységek: 
A projekt keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló 
energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani 

 energiahatékonyság legalább 50% a teljes projekt költségvetésen belül 
 megújuló energia felhasználása legalább 10% a teljes projekt költségvetésen 

belül 
 
Támogatható tevékenységek: 

1. Projekt előkészítés 
2. Energiahatékonyság fokozása: 

 hőszigetelés 



 

 nyílászárócsere 
 épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek 

korszerűsítése 
 világítási rendszerek felújítása 

3. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek 
 napkollektor 
 brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése 
 napelem 
 hőszivattyú 

 

3. Nem támogatható tevékenységek: 
 új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, 

kivéve a 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 -s építmény építésére 

 nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az 
ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg 

 nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia 
hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – 
szakértői számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége 
meghaladja az érintett épület fejlesztés utáni éves villamosenergiaigényét. 

 
5. Feltételek: 

 egy támogatási kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy azonos 
fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport energetikai fejlesztésére 
irányulhat. 

 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező épületek 
fejlesztésére lehet csak pályázni 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerűen 
használatban álltak. A rendeltetésszerű használatot a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 1 évet/fűtési szezont lefedő időszak fűtési célú 
energiaszámláival szükséges igazolni 
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