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Tisztelt Cégvezető! 

Várhatóan 2016. júliusi kiírással megjelenik  a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program (GINOP) keretében két pályázat, melyek kifejezetten a kis- és közepes 

vállalkozások részére lesz meghirdetve. Közel 90 milliárd forint támogatásra számíthatnak, 

ennek nagyobb hányada épületenergetikai korszerűsítésekre, kisebb része pedig a 

termelési folyamatok energetikai korszerűsítésére lesz fordítható. A teljes támogatás 

kétharmada vissza nem térítendő támogatás, egyharmada pedig ezzel kombinált hitel 

lesz. 

Fontos!! Amennyiben ténylegesen felújítást tervez cégénél és nem akar lemaradni a 

pályázatról, akkor az előkészületeket MÁR MOST meg kell kezdeni, mert a pályázatok 

beadására a kihirdetéstől 30 nap áll majd rendelkezésre. 

 

Kérem, tekintese meg referenciáinkat: www.renesco.hu/referencia 

Ingyenesen végezzük az előminősítést!  

Keressen bizalommal:  peter.szabo@renesco.hu, 06 20 577 40 31 

 

Cégünk a Renesco Kft. a projekt teljes körű műszaki és pályázati menedzsmentje vállalja: 

épületek felmérése, megtérülési számítások elkészítése, hatákonysági vizsgálatok, energetikai 

tanulmányok (jelenlegi állapotról, jövőbeni állapotról), audit elkészítése. 

Az általunk kiadott műszaki és energetikai dokumentációk ezek után bármely pályázathoz tudja 

majd használni, valamint az új kiírásnak megfelelően gyorsan aktualizálható. 

Várható támogatható tevékenységek  

• Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő 

épülethatároló szerkezet hőszigetelése  

• Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló 

szerkezet cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése. 

• Épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek 

korszerűsítése.  

• Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása  

• Napkollektoros rendszer telepítése.  

• Világítási rendszerek korszerűsítése,  

• Brikett, pellet, faapríték, faelgázasító kazánrendszer kiépítése  

• Napelemes rendszer telepítése hálózati vagy autonóm villamos energia 

termeléscéljából.  

• Hőszivattyús rendszer alkalmazása  

• Geotermikus energia hasznosítása 
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Felhívás 
kódszáma 

Felhívás címe Végső 
kedvezményezettek 

Keretösszeg 
(Ft) 

Meghirdetés 
tervezett 
ideje 

GINOP-4.1.1-16 Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrásokkal 

Vállalkozások (kkv-
k) 

59,45 Mrd 2016. július 

GINOP-8.5.4-
4.1.1-16 

Vállalkozások támogatása 
energetika területén 
(kombinált hitel) 

Vállalkozások (kkv-
k) 

30,35 Mrd 2016. július 

VEKOP-5.1.1.-16. Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrásokkal 

Vállalkozások (kkv-
k) 

5,88 Mrd 2016. július 

VEKOP-5.1.2-16. Vállalkozások támogatása 
energetika területén 
(kombinált hitel) 

Vállalkozások (kkv-
k) 

5,88 Mrd 2016. július 

 

A pályázatok benyújtásához minden esetben energetikai tanúsítvány szükséges!  

• Alapvető kiválasztási szempont, hogy a támogatott fejlesztéssel egységnyi költségből 

a lehető legnagyobb CO2 megtakarítás legyen elérhető.  

• Olyan épületre vonatkozó beruházás támogatható, amelyet a pályázat benyújtását 

megelőző 3 évben rendeltetésszerűen használtak.  

• Támogatás igénylés feltétele teher-, per- és igénymentes ingatlan.  

• Az épületeket érintő fejlesztési elképzelések közül prioritást kell, hogy élvezzenek 

azok, amelyek összetett (komplex) felújításokat valósítanak meg. 

 

Kapcsolódó költségek elszámolhatóságának köre  

• Projekt előkészítés, tervezés: 5% 

• Műszaki ellenőri szolgáltatás: 1%   

• Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása: 0,5% 

• projektmenedzsment: 2,5% 

• Könyvvizsgálat:  0,5%  

Várható támogatási intenzitás: 40% 

 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Szabó Péter 

peter.szabo@renesco.hu 

 

Kérem, gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a dokumentumot! 

Please consider the environment before printing this document! 
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