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Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal

1. ALAPVETŐ CÉL ÉS HÁTTÉR INFORMÁCIÓ
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 technológiáknak az épületek energia-
felhasználásához és/vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó kiépítését:

- napkollektoros rendszerek
- napelemes rendszerek
- szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok

Kizárólag a kisebb összegű (1-50 millió forint támogatási igényű) és előbbiekben említett
megújuló energia alapú beruházások támogathatóak. A beérkezett pályázatok egyfordulós,
könnyített elbírálású („automatikus”) eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, és/vagy új épület energia igényének
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:
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3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási
igény minimum 1 millió Ft, maximum összege pedig 50 millió Ft.

4. A PÁLYÁZÓK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint):

Vállalkozás: Jogi személyiségű vállalkozás (Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek)
Jogi személyiség nélküli vállalkozás

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (Kivéve képviselő‐testületi
hivatalok (nem beleértve a polgármesteri hivatalok épületeit)

Nonprofit szervezet: Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (Kivéve pártok,

lakásszövetkezetek, olyan egyházi szervezet, mely  nem  tartozik a 2011. évi CCVI. törvény
7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz)

5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:

I. Épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból



a) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása

II. Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
a) Napkollektoros rendszer telepítése
b) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása

III. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és/vagy villamosenergia-igényének részbeni vagy
teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

a) Napkollektoros rendszer telepítése
b) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
c) Napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)

IV. Épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló
energiaforrásból

a) Napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)

Tevékenységek kombinálása:
Egy projekten belül több épület és/vagy gazdasági termelési folyamat energiaigényének
kielégítésére is lehet pályázni, de egy épület vagy gazdasági-termelési folyamat fejlesztésének
több projektre bontása nem támogatható! Egy megvalósítási helyszínen (azaz egy épületen/közös
energetikai rendszeren működő több   épületen) alkalmazott energetikai fejlesztések egy
projektnek minősülnek. A tevékenységek együttes támogatási igénye nem haladhatja meg a
meghatározott maximális 50 millió forintot.


