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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és 

középvállalkozásoknak 

GINOP-4.1.3-19 

Támogatott tevékenység 

Max. 15 kW teljesítményű napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját 

energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 

villamosenergia-termelés céljából. 

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek 

beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz 

és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; 

akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. 

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló 

épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns 

villamosenergia-igényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges 

teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. 

A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.  

Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival (havi elszámoló számlák, vagy havi 

részszámlák és éves elszámoló számla) szükséges igazolni. 
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Támogatást igénylők köre 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis- és középvállalkozások 

• amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;  

• amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős 

létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti 

évben minimum 1 fő volt; 

• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

 

Gazdálkodási formakód szerint:  

• Korlátolt felelősségű társaság; 

• Részvénytársaság; 

• Közkereseti társaság; 

• Betéti társaság; 

• Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe. 

Pályázati kondíciók 

• Rendelkezésre álló forrás: 15 milliárd forint; 

• Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás; 

• Támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft; 

• A támogatás mértéke: 200.000 Ft/kW a beépített rendszer névleges teljesítményére 

vetítetten; 

• Előleg igénylés, elszámolás: előleg igénylésére nincs lehetőség, az elszámolás a projekt 

megvalósítását követően egy ütemben történik. 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 
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