
 

KEHOP-5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-

magyarországi régió települési önkormányzatai számára 
 

https://www.palyazat.gov.hu/kehop-529-plyzatos-pletenergetikai-felhvs-a-kzp-magyarorszgi-rgi-

teleplsi-nkormnyzatai-szmra 

 

Keretösszeg: 10 milliárd Ft 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 15-től 2018. június 15-ig folyamatosan lehetséges. 

Ezen időszak alatt az első értékelési határnap 2016. június 29.  

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: max. 200 db 

Megvalósítás 

Szakmai célt szolgáló tevékenységek 

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása 

Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés 

céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50, maximum 250 millió Ft lehet. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

A projekt területi korlátozása: 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország Közép-magyarországi régiója. 

Támogatást igénylők köre: 

Minden önkormányzat csak egy támogatási kérelem benyújtására jogosult. 

A Közép-magyarországi települési önkormányzatok nyújthatnak be támogatási kérelmet (321, Helyi 

önkormányzat) 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 

2016. június 15-től legkésőbb 2018. június 15-ig lehetséges. 

A kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 

A támogatás formája: 

Vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A maximális elszámolható összköltsége: 

Legfeljebb 250 millió Ft lehet. 

A támogatás mértéke, összege: 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 
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Minimum 50, maximum 250 millió Ft lehet. 

A projekt megkezdése: 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető. 

Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem 

benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

A projekt Támogatási szerződés hatályba lépését követő megkezdésétől legfeljebb 12 hónap áll 

rendelkezésre. 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 

1, Projekt-előkészítés 

2, Megvalósítás 

Szakmai célt szolgáló tevékenységek  

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 

1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével. 

Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés 

céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához. 

Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és 

nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is) 

 

 

 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Szabó Péter 

Renesco Kft. 

www.renesco.hu 

E-mail: peter.szabo@renesco.hu 

Mobil: 06-20-577-40-31 

Iroda: 06-1-240-16-17 

 

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

Please consider the environment before printing this e-mail! 
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