
 

Energiahatékonyság fokozása az önkormányzatoknál (TOP-3.2.1) 

 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-top-321-15-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse-kitlt-

programja 

a. Bács-K: 3 milliárd - 2016. május 20-tól 2016. június 7-i 

b. Barany: 1 milliárd – 2016. május 20-tól 2016. szeptember 30-ig  

c. Békés: 3,6 milliárd - 2016. május 20-tól 2016. június 7-i 

d. Borsod-A-Z: 9,5 milliárd - 2016. május 20-tól 2016. június 7-i 

e. Csongrád: 2 milliárd - 2016. május 20-tól 2016. június 7-i 

f. Fejér: 2,5 millliárd - 2016. május 20-tól 2016. június 7-i 

g. Győr-M-S: 3,4 milliárd - 2016. június 13.-tól 2016. augusztus 13-ig 

h. Hajdú-B: 5,4 milliárd - 2016. május 20-tól 2016. június 7-i 

i. Heves: 2,3 milliárd – 2016. május 20-tól 2016. június 7-i + 2016. június 13-tól 2016. július 13-

ig 

j. J-N-Sz: 4,5 milliárd - 2016. május 20-tól 2016. július 28-ig + 2016. augusztus 1-től 2016. 

szeptember 29-ig 

k. Komárom-E: 2,5 milliárd - 2016.  május 20-tól 2016. július 22-i 

l. Nógrád: 3,8 millió - 2016.  május 20-tól 2016. júlnius 7-ig 

m. Somogy: 3 milliárd - 2016.  május 20-tól 2016. júlnius 7-ig + 2016. június 13-tól 2016. július 

13-i 

n. Szabolcs-Sz_B: 7 milliárd - 2016. május 20-tól 2016. június 7-i 

o. Tolna: 3 millird - 2016. május 20-tól 2016. július 13-i 

p. Veszprém: 3 milliárd - 2016. május 20-tól 2016. június 7-ig 

q. Zala: 1,1 milliárd  - 2016. május 20-tól 2016. július 22-i 

 

Kiírásra kerül az energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál 

(TOP-3.2.1) a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretein belül. Az intézkedés átftogó célja a 

felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb 

energiagazdálkodásának elősegítése.  A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 15 millió Ft - 400 millió Ft 

közötti maximum 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesíti, a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

Alcélok: 

a megyei-, települési- illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve 

infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes 

beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését 

szolgálják; 

a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor 

Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül 

ezen megújuló energiaforrások használatának ösztönzése, használatának az elérhetőbbé tétele, népszerűsítése. 

Pályázók köre 

 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, kivéve megyei jogú városok 

önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervei; 

 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 

 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

 

Támogatható tevékenységek köre 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, utólagos hőszigetelés útján. 
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Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

 Fosszilis energiahordozó vagy biomassza alapú hőtermelő berendezések és kapcsolódó hőleadó 

rendszerek korszerűsítése: 

 Központi szellőző-, hűtési- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése és kialakítása: 

 Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése: 

 Napelemes, háztartási méretű (HMKE) PV rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése 

céljából: 

 Hőszivattyúrendszerek telepítése: 

 Központi fűtőműre való csatlakozás megteremtése  vagy hulladékhő-hasznosítást célzó berendezések 

kialakítása ill. meglévő hőfogadó felújítása: 

 Adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, 

intelligens világítási rendszerek kiépítése: 

Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása: 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 Akadálymentesítés 

 Azbesztmentesítés 

 Nyilvánosság biztosítása 

 Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása 

A beruházás során az alkalmazott technológiá(kat) ismertető, információterjesztésre és szemléletformálásra 

alkalmas bemutatóhely (virtuális vagy fizikai) kialakítása és a nagyközönség számára térítésmentesen elérhetővé 

tétele 

Védett műemléki értékek megőrzése 

Pénzügyi feltételek 

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 15 millió Ft - 400 millió Ft közötti vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti, a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

 

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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