PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ
Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések
támogatása
GINOP-4.1.2-18
Támogatás célja
Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló
energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem
térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség
erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a
vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.
Támogatást igénylők köre
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis- és középvállalkozások
•

amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;

•

a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évben a statisztikai állományi létszám
minimum 1 fő volt;

•

kettős könyvelést vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók,
szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországi
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
fióktelepei.

Gazdálkodási formakód szerint:
•

Korlátolt felelősségű társaság;

•

Részvénytársaság;

•

Közkereseti társaság;
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•

Betéti társaság;

•

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe;

•

Egyéni cég;

•

Egyéni vállalkozó.

Támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás
felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
•

Projekt-előkészítési tevékenységek;

•

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
o Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
o Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése;
o Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

•

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
o Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének
részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre;
o Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett
épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából;
o Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés

céljából,

kizárólag

a

fejlesztésben

érinett

épület

villamosenergia-ellátáshoz;
o Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati
melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.
•

Egyéb tevékenységek:
o Műszaki ellenőri szolgáltatás;
o Projektmenedzsment;
o Energetikai szakértő díja.

Tarna 91 Kft.

3200 Gyöngyös, Puskin u. 3. II/18.

Tel.: +36 (37) 785 815
1

Fax: +36 (37) 785 816

www.tarna91.hu

Pályázati kondíciók:
•

Rendelkezésre álló forrás: 52,5 milliárd forint;

•

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

•

Támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft;

•

A támogatás mértéke: maximum 50%;

•

Előleg igénylés: az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg
maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, legfeljebb 50 millió Ft lehet;

•

Benyújtás: 2018. március 14-től 2018. június 28. 12.00 óráig lehetséges, online,
elektronikus kitöltő programon keresztül.

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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