
 

 

Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek 

támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel (VEKOP-5.1.1-5.1.2-16) -

TERVEZET 

 

A pályázatok benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges.  

Támogatás célja  

A Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló 

energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem 

térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági 

versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének 

csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.  

Pályázók köre  

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások 

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), 

teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem 

számít bele;  

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;  

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;  

Jogi forma  

- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;  

Gazdálkodási formakód szerint:  

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság  

b) 114 Részvénytársaság  

c) 116 Közkereseti társaság  

d) 117 Betéti társaság  

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Egy támogatási kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy azonos fűtési körön lévő 

épületekből álló épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat. 

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek  

 fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez;  

 korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását, 

kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést 

követően is megújuló fűtési rendszert alkalmaznak;  

 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek;  



 

 2006. december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel 

érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével 

energetikai korszerűsítésen;  

 a fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem 

régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkeznek állékonysági problémával;  

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerűen használatban 

álltak. A rendeltetésszerű használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 

évet/fűtési szezont lefedő időszak fűtési célú energiaszámláival szükséges igazolni.  

Tetőszerkezeten elhelyezendő megújuló energiát hasznosító rendszerek támogatása csak abban az 

esetben lehetséges, amennyiben az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a 

megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására.  

A beépítendő hőtermelők teljesítménye nem haladhatja meg az épület hőigénye által indokolt 

teljesítmény 110%-át. 

Támogatható tevékenységek köre  

A Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás 

felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).  

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:  

a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló 
projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a 
projekt összes elszámolható költségén belül. 

b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya 
alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén 
belül.  

c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A) Projekt-előkészítési tevékenységek: 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:  

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése 

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek 

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének 

részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre 

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett 

épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 

villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület 

villamosenergiaellátásához 

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati 

melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre 

Támogatás mértéke  

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke: max. 45%  

 A visszatérítendő támogatás mértéke: max. 45% Támogatás összege  



 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft.  

 Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft Az 
igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás 
összegét. 

 

 

 


