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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

TOP-3.2.1-15 

Terület: HEVES MEGYE 

A támogatás célja: 

A Felhívás célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb 

energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg az önkormányzatok 

tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények 

energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, valamint a hazai megújuló 

energiaforrások fokozottabb használata.  

 

Támogatást igénylők köre: 

 Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzata; 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet:  

 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322); 

 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37); 

 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11, 572, 573); 

 Önkormányzati hivatal (GFO 325). 

 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső 

határoló szerkezeteik korszerűsítése által; 

 Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje 

és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; 

 Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése; 

http://www.tarna91.hu/


 

 

Tarna 91 Kft. 3200 Gyöngyös, Puskin u. 3. II/18. Tel.: +36 (37) 785 815 Fax: +36 (37) 785 816 www.tarna91.hu 

2 

 

 Maximum háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítása saját 

villamosenergia-igény kielégítése céljából; 

 Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése; 

 Fosszilis- vagy vegyes- vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi 

közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás 

megteremtése; 

 Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi 

önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének felülvizsgálata, 

illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé vagy a saját SECAP-juk 

kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező 

vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.  

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

 Amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület nem esik legalább a „DD – 

korszerűt megközelítő” kategóriába: 

 Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, 

cseréje és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; 

 Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése; 

 Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése; 

 Fosszilis- vagy vegyes- vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi 

közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás 

megteremtése; 

 Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek 

korszerűsítése; 

 Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése. 
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Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 Akadálymentesítés; 

 Azbesztmentesítés; 

 Nyilvánosság biztosítása; 

 Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása; 

 Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése. 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 2 300 millió Ft; 

 Komplex energetikai beruházások számára elkülönített indikatív keretösszeg: 660 

millió Ft;  

 Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 1 640 millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 230 millió Ft, az első benyújtási 

szakasz komplex energetikai felújításai kivételével, ahol legfeljebb 160 millió Ft; 

 Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a; 

 Előleg igénylés: a megítélt támogatás 50%-a,  de legfeljebb 250 millió Ft; 

 A támogatási kérelem benyújtása két szakaszban lehetséges:  

 2016. április 22 – 2016. június  7. között, online, kitöltőprogramon keresztül; 

 2016. június 13 – 2016. július 13. között, online, kitöltőprogramon keresztül. 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 
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