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Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal

1. Alapvető cél és háttér információ
Magyarország a felhasznált energia több mint 75%-át importálja. Az Új Széchenyi Terv keretében
kisebb közösségek, vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek is változtathatnak a helyzeten.
A kisebb bekerülési költségű (1- 50 millió forint támogatásban részesülő), elsősorban az épületek
energia-felhasználásához kapcsolódó, a megújuló energiaforrás-hasznosító technológiákat magukban
foglaló projektek gyorsan juthatnak támogatáshoz. Lehetőség nyílik például napkollektorok,
napelemek, biomasszakazánok, hőszivattyúk telepítésére is. A pályázat lényegesen egyszerűsíti a
pályázói feladatokat, követelményeket: mintadokumentációt használ, így rövidíti a döntési eljárást is.
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló
energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra
vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [20102020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb,
14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások
nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni
a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és
vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiákat:
- napkollektoros rendszerek
- napelemes rendszerek
- szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok
- hőszivattyús rendszerek telepítése:
o Talajszondás hőszivattyús rendszer
o Talajkollektoros hőszivattyús rendszer
o Fúrt kutas, termálvíz hőtartalmát, felszíni vizek hőtartalmát hasznosító
hőszivattyús rendszer
Kizárólag a kisebb összegű (1-50 millió forint támogatásban részesülő) és előbbiekben említett
megújuló energia alapú beruházások támogathatóak. A beérkezett pályázatok könnyített elbírálású
eljárás (automatikus) keretében kerülnek kiválasztásra.
Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, és/vagy többlet energia igény
kielégítéséhez kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.
2. Támogatás mértéke
Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség
10%-a, a maximum mértékek meghatározásához pedig az alábbi táblázat alkalmazandó:

1. táblázat: Támogatás mértéke kedvezményezetti csoportonként az elszámolható

költségek arányában
A

Megvalósítá
s
helyszíne
ÉszakMagyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

KözépMagyarorszá
g

Vállalkozás

50%
50%
50%
KKV: 50%
Egyéb:
40%50%
30%
mikro és
kisvállalat
:
50%
középvállalat:
40%

B

C

D

E

Nonprofi
t
szervezet

Mikro és
kisvállalat
LHH
kistérségben

Középvállal
at LHH
kistérségben

60%
60%
60%

60 %
60 %
60 %

60%
60%
60%

85 %

60%

60 %

50%

85 %

60%

60 %

60%

85 %

60%

50 %

40%

-

-

-

-

Költségvetési
szervek és
intézményeik
, közoktatási
és
felsőoktatási
85 %
intézmények
85 %
85 %

3. Támogatás összege
A jelen pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 50
millió Ft lehet.
4. A pályázók körének meghatározása
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak
Vállalkozás
-Jogi személyiségű vállalkozás (Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek)
-Jogi személyiség nélküli vállalkozás
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
Nonprofit és egyéb nem nyereségorientált szervezet
Jogi személyiségű nonprofit szervezet
Kivéve pártok
Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

5. Támogatható tevékenységek

Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi eszközök beszerzésére, telepítésére valamint a
hozzá kapcsolódó felmérési, bontási költségekre lehet pályázni:
- napkollektor
- napelem
- szilárd biomassza tüzelő rendszer
- hőszivattyús rendszer:
o Talajszondás hőszivattyús rendszer
o Talajkollektoros hőszivattyús rendszer
o Fúrt kutas, termálvíz hőtartalmát, felszíni vizek hőtartalmát hasznosító
hőszivattyús rendszer
Tevékenységek kombinálása:
Egy pályázat keretében több tevékenység, kombináltan is pályázható (több választható elem),
mely esetben a választható elemek mindegyikére külön-külön egyszerűsített energetikai mellékletet,
de csak egy összevont költségvetést kell benyújtani. Az egyes technológiáknak meg kell felelniük
az „E” fejezet kiválasztási kritériumainak. A tevékenységek együttes támogatási igénye nem
haladhatja meg a meghatározott maximális
50 millió forintot.
Támogatható tevékenységek köre:
1. Fűtési/hűtési
energiaigény
részbeni
vagy teljes
kielégítése
megújuló
energiaforrásból
Kötelező elemek:
- energetikai audit elvégzése projekt-megvalósítás előtt és auditori ellenjegyzés a
megvalósulás után
- épületenergetikai számítás elkészítése és az épületenergetikai tanúsítvány
kiállítása
Választható elemek:
- Napkollektor rendszer telepítése
- Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
- Hőszivattyús rendszer telepítése
2. Használati
energiaforrásból
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részbeni

vagy
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kielégítése
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Kötelező elemek:
- energetikai auditori ellenjegyzés a megvalósulás után
Választható elemek:
- Napkollektor rendszer telepítése
- Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
- Hőszivattyús rendszer telepítése
3. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes

kielégítése megújuló energiaforrásból
Kötelező elemek:
- energetikai audit elvégzése projekt-benyújtás előtt és auditori ellenjegyzés a
megvalósulás után
Választható elemek:
- Napkollektor rendszer telepítése
- Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
- Hőszivattyús rendszerek telepítése
4. Villamosenergia termelés napelemes rendszer segítségével
Kötelező elemek:
- auditori nyilatkozat a projekt megvalósulása után
Választható elem:
- Napelemes rendszer telepítése

