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Kötött célrendszer:
EU 2020 célkitűzések

Hazai célkitűzések
Foglalkoztatási
ráta 75%-ra
emelkedik

 A 20–64 évesek legalább 75 %-ának
munkahellyel kell rendelkeznie
 Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani

A szegénységben élő
népesség száma
450.000 fővel
csökken

K+F szintje a
GDP 1,8%-ra nő

 Energia/klíma:
 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának
20%-os csökkentése
 Energiahatékonyság 20%-os növelése

 Megújuló energia részarányának
20%-os növelése

A korai
iskolaelhagyók
aránya 10%-ra
csökken a 18-24
évesek között

 Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %
 A felsőfokú végzettségűek aránya minimum
40 %
 A szegénység kockázatának kitett lakosok
számát 20 millióval kell csökkenteni

Felsőfokú, ill.
annak megfelelő
végzettségűek
aránya a 30-34
éves népességen
belül 30,3%-ra nő

2020

Megújuló energiaforrások
részaránya 14,6%ra nő

Energiahatékonyság
10%-os növelése
ÜHG kibocsátás
legfeljebb 10%os növelése 2005höz képest

A GINOP 4. prioritásban (ENERGIA)
megjelent felhívás
(megjelenés: 2016.december 7.)

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

GINOP-4.1.1-8.4.416

Megújuló energia használatával megvalósuló
épületenergetikai fejlesztések támogatása
kombinált hiteltermékkel

59,45

egyszerűsített

GINOP-4.1.1-8.4.4-16
Támogatott
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 (amennyiben jogszabály szerint kötelező).

GINOP-4.1.1-8.4.4-16
Támogatott

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 szerkezetek, alsó zárófödém árkád
felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok
elvégzése)
Figyelem! Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.
b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje /
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése (fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati
üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati
vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és füstelvezető rendszer
szükség szerinti korszerűsítése, kiépítése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése).
c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (olyan
mozgatható vagy fix külső árnyékolók alkalmazása, melyek a napfény egy részét igény szerint képesek
kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az
épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség
számottevően csökkenne.) Figyelem! Kizárólag az I. a) és/vagy b) projektelem megvalósítása esetén támogatható.

GINOP-4.1.1-8.4.4-16
Támogatott

energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése (hőtermelő berendezések korszerűsítése,
cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre. (pl. kondenzációs
kazánok beépítése, felületfűtés kialakítása);
– hő leadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje;
– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;
– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;
– egyedi mérési lehetőségek kialakítása;
– energiatakarékos megoldások alkalmazása;
– Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;
– Távhő rendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;
– VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).

b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:
– meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;
– hő visszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése
– VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).

c) Meglévő hő elosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.
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Támogatott

energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek
korszerűsítése, a célhoz vezető megfelelő
műszaki megoldások.

Figyelem!
Kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén
támogatható tevékenység.

GINOP-4.1.1-8.4.4-16
Támogatott

megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
Alapszabályok
megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységekre vonatkozóan
:
1.

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló
épületcsoport villamos- és/vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő–
energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése
támogatható.

2.

Műszaki követelmények a Felhívás 5. számú mellékletében szerepelnek.

3.

Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazánrendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a
hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer
esetén az inverter kimeneti részéig).
Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.
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Támogatott

megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
I.

Napkollektoros rendszer telepítése
(a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek
beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben
működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.)

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
(mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és
melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes
felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése. Biomassza kazán vásárlása és
telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri
szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása
a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök,
tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó,
kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló, valamint, a visszamaradó
anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási
elemek vásárlása és beépítése.)

GINOP-4.1.1-8.4.4-16
Támogatott

megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
II. Napelemes rendszer telepítése
(hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából, kizárólag(!) a fejlesztésben
érintett
épület villamosenergia-ellátásához (a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó
szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a
hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek
beszerzése és ezek kiépítése; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése).

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy
melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

használati

(hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése; primer és szekunder oldal kialakítása,
beüzemelése; Geothermal Heat Response test; monitoring rendszer kialakítása és telepítése
mellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; a berendezés energiaellátását
biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.)
Támogatásban részesíthető rendszertípusok:
- Földhő-víz hőszivattyús rendszer
- Víz-víz hőszivattyús rendszer
- Levegő-víz hőszivattyús rendszer
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NEM támogatott tevékenységek
Például
nem nyújtható támogatás
- épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása
során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
- távhőrendszerről való leválásra, kivételt képez a gőzközegű távhő.
- olyan épületek felújítására, melyek nem tartoznak a 176/2008 (VI.30.)
kormányrendelet hatálya alá.
- mezőgazdasági termékek (Annex I) elsődleges termelésével vagy
feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektekre.

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 : Tudni érdemes
A támogatást igénylők körével szemben támasztott követelményekből:
mikro, kis- és középvállalkozások,
akik rendelkeznek min. 1 lezárt üzleti évvel és min. 1 fő
statisztikai létszámmal

Szigorú műszaki és szakmai elvárások!
pl.: -behatárolt fajlagos költségek a beruházás során,
- meghatározott belső megtérülési ráta,
- max. 10 db. különálló épület fejlesztése/projekt,
- igazolható(!!!) energia megtakarítás,
- az épület rendelkezik 2006. december 31 előtt kiadott építési engedéllyel,
- minimum 1 éves rendeltetésszerű használat,
- Vállalás, hogy a projekt keretében megvalósított épületenergetikai fejlesztéssel
érintett épületben a gazdasági (!) tevékenységet a fenntartási időszak végéig
fenntartja.

A támogatási kérelem benyújtása 2017. március 16-tól lehetséges.
Az értékelés folyamatos.
Az előleg maximális mértéke a vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, max. 25 millió Ft.
Önerő min. 10 %
A vnt mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.
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a Támogatási intenzitásról
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön
együttes támogatási intenzitása:
a) Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén:
aa) középvállalkozás esetében 55%,
ab) mikro- és kisvállalkozás esetében a 65% lehet.

b)

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
ba) középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 70%-a,
bb) mikro- és kisvállalkozás esetében 80%-a lehet.

c)

Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.
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FIGYELEM!
Módosulások 2017.febru 21-én!
Ingatlanvásárlásra vonatkozó feltételek kiegészítése a telek és
felépítmény szétválásának eseteivel,
ingatlanon elfogadható terhek körének bővítése,
ingó biztosítékok bevonásával kapcsolatos szabályok pontosítása,
szerződéskötési és folyósítási feltételek pontosítása,
szerződésmódosítási esetek részletes kibontása,
új biztosíték típus a hitelintézet által vállalt garancia kerül bevezetésre,
a kölcsön-és biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalásának
eltérő kezelése.
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