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TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS GINOP-OS
LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI ENERGETIKAI
PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL

GINOP PRIORITÁSTENGELYEK

ELÉRHETŐ FELHÍVÁSOK
 KKV-k számára:

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia
használatával megvalósuló épületenergetikai
fejlesztések támogatása kombinált
hiteltermékkel
 Lakosság számára:
GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek
energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL
MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL

Alapadatok
Rendelkezésre álló keretösszeg

91,53 Mrd Ft (VNT 59,45, kölcsön 32,08 Mrd)

Vissza nem térítendő

3 - 50 M Ft

Kölcsön

3 – 50 M Ft (kamat 2%)

Önerő

Min. 10%

A vissza nem térítendő támogatás
mértéke max. a projekt elszámolható
költségének

45%

Előleg

50% (legfeljebb 25 M Ft)

Kötelező vállalás

-

Támogatási kérelem benyújtása

2017. március 16-tól 2019. március 16-ig

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL
MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL

Támogatást igénylők köre:
1 teljes, lezárt üzleti évvel rendelkező KKV-k, melyeknél az átlagos
statisztikai létszám min. 1 fő volt
(A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.)

Általános elvárások műszaki/szakmai tartalom és megvalósítás
tekintetében:
• maximum 10 db külön álló épület és/vagy azonos fűtési körön lévő
épületekből álló épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat
• a
fejlesztés
egyértelműen
igazolható
energia-megtakarítást
eredményez
• 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkezik
• 2006. december 31-ét követően nem estek át a fejlesztéssel érintett
szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás
igénybevételével energetikai korszerűsítésen

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL
MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL

•
•
•

nem rendelkeznek állékonysági problémával (2 évnél nem régebbi statikai
szakvélemény)
a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetés-szerűen
használatban álltak (1 évet/fűtési szezont lefedő időszak fűtési célú
energiaszámlái)
tetőszerkezeten elhelyezendő megújuló energiát hasznosító rendszerek - csak
amennyiben az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a
megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására (statikai szakvélemény)

!
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a beruházás megkezdését megelőzően
lakáscélú ingatlannak minősül, a támogatást igénylő köteles az épület fő rendeltetés
szerinti jellegének megváltozása iránti igény benyújtásáról szóló – az illetékes földhivatal
által kiállított – igazolást csatolni a támogatási kérelemhez. Az épület fő rendeltetés
szerinti jellegének megváltozásáról szóló módosított tulajdoni lapot legkésőbb az első
kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A) Projekt-előkészítési tevékenységek
a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
b) épületenergetikai melléklet (Épületenergetikai Tanúsítvány
a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan),
c) statikai szakvélemény,
d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint
kötelező).

B)
Energiahatékonyság
tevékenységek:
•
•
•

javítására

vonatkozó

Az
épületek
hőtechnikai
adottságainak
javítása,
hőveszteségének csökkentése
Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek
korszerűsítése
Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos
átalakítása

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

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

KORLÁTOK

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:
• A
benyújtott
támogatási
kérelmek
esetében
az
energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya
alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt
összes elszámolható költségén belül.
• A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész
aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a
projekt összes elszámolható költségén belül.
• A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
12 hónap

HITEL
A kölcsön kondíciói
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Kamat: 2% / év
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
Szerződésmódosítás díj: Nem kerül felszámításra.
Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és
módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható
fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év,
amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12
hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított
legfeljebb 24 hónap.
Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap, 34 de
legfeljebb a szerződéskötéstől számított 36 hónap utolsó napja.

GINOP-8.4.1/A-17 LAKÓÉPÜLETEK
ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA
FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSÉT CÉLZÓ HITEL
Támogatható projektek köre – természetes személy
kölcsönfelvevő esetén:
I. Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és

üdülőház korszerűsítése
A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
•
•
•
•
•
•

fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő
épülethatároló szerkezet hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység)
fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek cseréje/ energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan
támogatható tevékenység)
épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek
beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt
támogatható)
fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:
hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF5 típusú hűtési rendszer kiépítése
(önállóan támogatható tevékenység)
meglévő bel-és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag
másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható)

GINOP-8.4.1/A-17 LAKÓÉPÜLETEK
ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA
FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSÉT CÉLZÓ HITEL
B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek
• napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület
használatimelegvízigényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy
fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);
• brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a
fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni
vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);
• napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem
kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett
épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység);
• földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre
és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy
fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység).

II. Társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése
A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
U.a., mint a I.
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