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 MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ  
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL 

TERVEZET 
 

Pályázat azonosítója: GINOP-4.1.1-8.4.4-16 

A pályázat célja: 
a hatékony energiafelhasználás elősegítése, megújuló energia és az épületek 
hőtechnikai adottságainak javítása révén. Csak 2006. december 31-e előtt kiadott 
építési engedéllyel rendelkező épületek fejlesztése támogatható. 

Területi korlátozás: 
Csak a 6 konvergencia (vidéki) régióban pályázható, így a Közép-Magyarországi 
régióban (Budapest és Pest megye) nem pályázható.  

Pályázók köre: 
KKV méretű gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek. GFO: 113, 
114, 116, 117, 226, 228, 231. (min. 1 teljes lezárt évvel rendelkeznek; statisztikai 
létszáma 2015-ben min. 1 fő). 

Támogatható 
tevékenységek: 

A) Projekt-előkészítés: 
a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,  
b) épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely 
magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a 
tervezett állapotra vonatkozóan,  
c) statikai szakvélemény,  
d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).  
 
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (projekt min. 50%-a):  
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése: 
épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, nyílászárók cseréje, árnyékoló vagy 
árnyékvető szerkezetek beépítése.  
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése: 
fűtési/használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, központi szellőző, hűtési 
rendszerek energiatakarékos korszerűsítése/kialakítása, hőelosztó rendszerek 
korszerűsítése. 
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása  
Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje; meglévő kül- és beltéri világítási 
rendszerek korszerűsítése. 

 
C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (projekt min. 
10%-a):  
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV 
igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (nettó 
beruházási költsége nem haladhatja meg a 270 000 Ft/m2 értéket).  
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben 
érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 
(nettó beruházási költsége nem haladhatja meg a 150 000 Ft/kW értéket).  
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem 
kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett 
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épület villamosenergia-ellátásához (nettó beruházási költsége nem haladhatja meg 
a 450.000 Ft/kW értéket). 
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati 
melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. 
 
Lakóépületek felújítása vagy új épület építése nem támogatható, kivéve a 
megújuló energiatermelő létesítményekét (max. 20 m2, 200 000 Ft/m2 
költséggel). A projekt megvalósítására 12 hónap áll rendelkezésre. 

Rendelkezésre álló forrás: 121,53 milliárd Ft (támogatás: 59,45 milliárd Ft, hitel: 62,08 milliárd Ft). 

Támogatható pályázatok 
száma: 

1700-2800 db 

Támogatás összege: 
támogatás: 3-50 millió Ft; hitel: 3-50 millió Ft. A hitel összege magasabb kell legyen 
a támogatás összegénél. 

Támogatási intenzitás: 45% (középvállalkozások esetén 55%, mikro- és kisvállalkozások esetén 65%). 

Előleg: támogatás 50%-a, de max. 25 millió Ft. 

Benyújtás ideje: 2016. november 15-től 2018. november 15-ig folyamatosan.  

A kiírás elérhető:  
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-411-844-16-megjul-energia-hasznlatval-
megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkel 
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