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Aktuális pályázatok 

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 

konvergencia régióban 

KEOP-2014.4.10.0/F 

 

Pályázat célja: 

A környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a 

megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia szerepének növelése, és ezen 

keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Kiemelt célkitűzés a környezeti szempontok 

érvényesítése a gazdasági fejlődésben. 

Jelen pályázati konstrukció hozzájárul az önkormányzatok és intézményeik által fenntartott, 

üzemeltetett épületek energia-takarékosság - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás 

- fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás 

formájában. 

 

A támogatás formája, mértéke, összege: 

Jelen pályázati felhívásban elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke minimum az 

összes elszámolható költség 10%-a, maximum az összes elszámolható költség 100%-a. 

Jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási 

igény minimum 30 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 150 millió Ft-ot. 

 

Ki pályázhat? 

Költségvetési szervek: - Helyi önkormányzat - 321 

 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv - 322 

Egyéb előírások:  

• Konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek 

nem pályázhatnak. 

• Amennyiben az épület tulajdonosa és fenntartója vagy üzemeltetője egymástól elválik 

mind az épület tulajdonos, mind a fenntartó/üzemeltető jogosult pályázatot 

benyújtani. 

• Az adott projekt a 1083/2006/EK Rendelet 55. cikke szerint jövedelemtermelőnek 

nem minősülhet. 
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• A KEOP-5.5.0 Pályázati Felhívások vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel 

rendelkező projektgazdák projektjei nem támogathatóak jelen konstrukcióban. 

 

Támogatható tevékenységek: 

Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahaté konyság fokozását valamely 

megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló p rojektet lehet benyújtani 

• az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) hő- és/vagy 

villamosenergia-rendszer ellátását szolgálja. 

• az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya el kell, hogy érje 

legalább a 10 %-ot a projekt elszámolható költségén belül. 

• a megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész aránya el kell hogy érje 

legalább az 5%-ot a projekt elszámolható költségein belül. 

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 

A fejlesztéssel érintett összes épülethatároló szerkezetnek a fejlesztés után meg kell felelnie 

a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 1. számú táblázatában 

meghatározott hőátbocsátásra vonatkozó követelményeknek. Támogatható az a projekt is 

ahol a jelen pályázat keretében valamely épülethatároló szerkezet nem érintett, vagy 

részben nem érintett a jelen fejlesztéssel és nem is felel meg a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 

1. számú mellékletének 1. számú táblázatában meghatározott hőátbocsátásra vonatkozó 

követelményeknek. 

A fentiek alól kivételt képeznek a 7/2006. TNM rend elet 1. § (2) bekezdése szerinti 

épület(ek), de törekedni kell a m űszakilag megfelel ő lehető legmagasabb színvonal 

elérésére. 

 

Projekttípusok: 

 Az épületek h őtechnikai adottságainak javítása, h őveszteségének csökkentése 

a felújításban érintett épület, épületek, vagy egym ással érintkez ő épületekb ől 

álló épületcsoport egészén.  

• Utólagos küls ő hőszigetelés  abban az esetben, ha a fűtési rendszer 

helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása 

jelen fejlesztés tárgyát képezi. 

• Küls ő nyílászáró-csere/korszer űsítés  abban az esetben, ha fűtési 

rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak 

megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi. 

 Épületek f űtési, h űtési és használati melegvíz rendszereinek korszer űsítése: 
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• Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, 

• Automatikus központi és helyi szabályozások kiépítése, 

• Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, 

szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, 

energiatakarékos megoldások alkalmazása, 

• Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, 

• Gőz hordozó közeg váltása forró vízre, 

• Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése. 

 Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

• fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje, 

• kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez 

kapcsolódó igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki 

megoldások, kialakítása, amennyiben egyértelműen kimutatható 

energia-megtakarítást eredményeznek. 

 Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenysé gek: 

• Napkollektoros rendszer kialakítása használati melegvíz igény részbeni 

vagy teljes kielégítése céljából. 

• Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési 

hőigények részbeni vagy teljes kielégítése céljából vagy használati 

melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából. 

• 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes 

rendszer(ek) kialakítása épületek villamosenergia-igényének részbeni 

vagy teljes közvetlen kielégítése céljából. 

Egy projekten belül több épület fejlesztésére is le het pályázni, de összefügg ő rendszer 

fejlesztésének több projektre bontása nem támogatha tó! 

 

Elszámolható költségek: 

 A projekt előkészítés során elszámolható költségek: az előkészítéssel kapcsolatos 

költségek összege nem haladhatja meg a projekt tervezett összes elszámolható 

költségének 6%-át. 

 A projekt megvalósítás során kizárólag a támogatható tevékenységekkel 

összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető támogatás. A 
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megvalósítás során felmerülő költségekre utófinanszírozási és/vagy szállítói 

finanszírozási forma választható! 

 

Területi korlátozás:  

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió 

területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult. 

 

A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végs ő határideje:  

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2015.05.30-ig  

 

Legfontosabb feltételek: 

 Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk 

üvegházhatású gázok kibocsátását. 

 Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem csökkenti a fosszilis 

energia felhasználást. 

 A projekt megvalósítása során kötelező műszaki ellenőr alkalmazása. 

 Csak olyan épület energiahatékonysági beruházása támogatható, melyet a pályázat 

benyújtásának évében, és az azt megelőző 3 évből legalább 1 teljes évben 

rendeltetésszerűen használtak. 

 A pályázat nem eredményezhet közvetlen nyereséget a kedvezményezett számára, 

ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, 

valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb közvetlen bevételeit 

kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, 

a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt 

költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles 

elszámolni. 

 

Beadási határid ő:  

A pályázatok benyújtása 2014. szeptember 22 és 2014. október 1. között lehetséges. 

 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot!  

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 

 


