VÁLLALKOZÁSOK MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI
FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN KOMBINÁLT
HITELTERMÉKKEL
TERVEZET
Pályázat azonosítója:

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16

A pályázat célja:

az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló
energiaforrások felhasználásával történő javítása, vissza nem térítendő támogatás
és kölcsön biztosítása révén.

Területi korlátozás:

csak Budapest és Pest megye.

Pályázók köre:

Kettős könyvvitelt vezető KKV méretű gazdasági társaságok legalább 1 lezárt
üzleti évvel, min. 1 fő átlagos statisztikai létszámmal a lezárt üzleti évben.
GFO szerint: 113 (Kft.), 114, 116, 117 (Bt.), 226.

Támogatható
tevékenységek:

A) Projekt-előkészítési tevékenységek (műszaki-, kiviteli és tendertervek,
épületenergetikai melléklet költségei, statikai szakvélemény és környezeti
hatástanulmány).
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (az épületek
hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése; fűtési, hűtési és
használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése; meglévő bel- és kültéri világítási
rendszerek energiatakarékos átalakítása).
C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
- Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV
igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre;
- Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben
érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából;
- Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem
kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett
épület villamosenergia-ellátásához;
- Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati
melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.
Támogatásban részesíthető rendszertípusok:
- Földhő-víz hőszivattyús rendszer,
- Víz-víz hőszivattyús rendszer,
- Levegő-víz hőszivattyús rendszer.

Rendelkezésre álló forrás:

11,76 milliárd Ft.

Támogatható pályázatok
száma:

170-280 db.

Támogatás összege:

3-50 millió Ft vissza nem térítendő, 3-50 millió Ft kölcsön (2%-os évi kamattal).
kölcsön lehívása, csak a fizikai befejezést követő 12 hónapban lehetséges.

Támogatási intenzitás:

45% vissza nem térítendő támogatás, min. 45% hitel, min. 10% önerő.
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Előleg:

a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

Benyújtás ideje:

2016. november 15-től 2018. november 15-ig folyamatosan.
-

-

Egyéb megjegyzések:

az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – hőszigetelés,
nyílászárók cseréje, árnyékolók vagy árnyékvetők, fűtés korszerűsítése.
légkondicionálás stb. – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az
50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
a megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – napelem,
napkollektor, hőszivattyú, kazánrendszerek kiépítése – aránya
alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes
elszámolható költségén belül.

Nem támogatható az a vállalkozás:
- projekt összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását
megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételét, illetve éves árbevétele nem éri
el a 15 millió Ft-ot,
- saját tőkéje negatív,
- a saját tőke a törvényben előírt legkisebb mérték alá csökken.
A kiírás elérhető:

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-511-512-16-vllalkozsok-megjul-energiahasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztseinek-tmogatsa-a-kzpmagyarorszgi-rgiban-kombinlt-hiteltermkkel
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