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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a
konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban
meghatározott feltételek – amennyiben attól való eltérés nem megengedett –, jelen
konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.

A1 .

Alapvető cél és háttér információ

Magyarország a felhasznált energia több mint 75%-át importálja. Az Új Széchenyi Terv
keretében kisebb közösségek, vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek is
változtathatnak a helyzeten. A kisebb bekerülési költségű (1- 50 millió forint támogatásban
részesülő), elsősorban az épületek energia-felhasználásához kapcsolódó, a megújuló
energiaforrás-hasznosító technológiákat magukban foglaló projektek gyorsan juthatnak
támogatáshoz. Lehetőség nyílik például napkollektorok, napelemek, biomasszakazánok,
hőszivattyúk telepítésére is. A pályázat lényegesen egyszerűsíti a pályázói feladatokat,
követelményeket: mintadokumentációt használ, így rövidíti a döntési eljárást is.
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló
energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell hogy érje a bruttó végső
energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [20102020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb,
14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló
energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával –
ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek
elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő
technológiákat:
- napkollektoros rendszerek
-

napelemes rendszerek
szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok
hőszivattyús rendszerek telepítése:
o Talajszondás hőszivattyús rendszer
o Talajkollektoros hőszivattyús rendszer
o Fúrt kutas, termálvíz hőtartalmát, felszíni vizek hőtartalmát hasznosító
hőszivattyús rendszer

Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen felhívás keretében a következő hőszivattyús rendszerek
NEM támogathatóak, ezek a 4.2.0/B felhívás keretében támogathatóak:
o Levegő – levegő hőszivattyús rendszer
o Levegő – víz hőszivattyús rendszer
o Gázmotoros és/vagy abszorpciós hőszivattyús rendszer
o Ha a hőszivattyú berendezés olyan szekunder oldali fűtési rendszerhez
csatlakozik, ahol az előremenő fűtővíz méretezési állapotra vonatkozó
hőmérséklete 45°C-nál magasabb
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Kizárólag a kisebb összegű (1-50 millió forint támogatásban részesülő) és előbbiekben
említett megújuló energia alapú beruházások támogathatóak. A beérkezett pályázatok
könnyített elbírálású eljárás (automatikus) keretében kerülnek kiválasztásra.
Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, és/vagy többlet energia
igény kielégítéséhez kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.

A2 .

Részcélok

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők.

A3 .

Rendelkezésre álló forrás

A konstrukció 2007-13-as teljes kerete 19,67 milliárd Ft (a KEOP-4.2.0/B konstrukcióval
együtt).
A jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 3 milliárd forint.
Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.

A4 .

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Jelen konstrukcióra vonatkozó, a projekt közérthető folyamatleírása:
A fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítésére irányuló fejlesztésnek reális
energiafelhasználási és megtakarítási számításokra kell épülnie, melyet energetikai
auditornak kell elvégeznie, és a fejlesztés megvalósulása után a pályázat záró jelentésében
jóváhagynia. Ezért amennyiben
I) épület fűtési hőigény kielégítése történik, energetikai auditáltatás és épületenergetikai
tanúsítvány készíttetése szükséges.
II) gazdasági – termelési folyamat közvetlen hőigénye kerül kielégítésre, elegendő az
energetikai audit elvégzése.
III) használati melegvíz igény kielégítés történik napkollektoros rendszerrel, nem szükséges
sem a teljeskörű energetikai audit, sem a tanúsítvány.
IV. kizárólag napelemes villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztés esetén nem
szükséges sem a teljeskörű energetikai audit, sem a tanúsítvány. (Ebben az esetben alább
részletezett folyamatból az 2,3,7 lépések elhagyhatóak.)
Minden esetben szükség van a projekt zárójelentés (ZPEJ) auditor általi jóváhagyására, (VI.
melléklet).
1. lépés: Ajánlatkérés/közbeszerzés: Az „E” fejezet szakmai támogathatósági
kritériumai részében megadott műszaki paraméterek és kivitelezési feltételeknek megfelelő
ajánlati felhívást (V. melléklet) kell közzétenni.
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Amennyiben a projekt és/vagy a pályázó nem közbeszerzés köteles, akkor (legalább 3 db)
ajánlatot kell bekérni, melynek meglétét és megfelelőségét az auditor ellenőrzi.
Amennyiben a projekt és/vagy pályázó közbeszerzés köteles, és az eszköz meghaladja az
eszközbeszerzési közbeszerzési értékhatárt, feltételes közbeszerzést kell lebonyolítania. Az
ajánlatkérés/feltételes közbeszerzés alapján feltételes eszközbeszerzési szerződést kell kötni
(V. melléklet). A pályázat beadásakor mellékelni kell a nyertes ajánlatot, valamint az
eszközbeszerzésre irányuló feltételes eszközbeszerzési szerződést is.
2. lépés: Energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat
Amennyiben fűtési, illetve használati melegvíz igény kielégítése vagy gazdasági termelési
folyamat hőigényének kielégítése történik a pályázati kiírás által szabott feltétel, hogy a)
meglévő hőigény kielégítése esetén a pályázó rendelkezzen a VI. sz. melléklet alapján
elvégzett veszteségfeltáró vizsgálattal (energia audittal), valamint a 7/2006 (V.24.) TNM
rendelet szerint elkészített épületenergetikai számítással, b) új hőigény kielégítése esetén a
tervezett és pályázott technológia jóváhagyásával. Az auditornak minden esetben jóvá kell
hagynia a választott technológiát. Audit tartalmát és költségeinek elszámolhatóságát lásd:
C3.1. fejezetben, az audit jelentés formáját az VI sz. melléklet, az auditorok iránt
támasztandó követelményeket a VI. sz. melléklet tartalmazza.
A pályázónak az auditjelentés kísérőlapját (VI. melléklet) nyomtatott formában is,
magát az auditjelentést csak elektronikus formában kell megküldenie
Közreműködő Szervezet részére.
Csak, és kizárólag az audit jelentésben jóváhagyott eszközbeszerzésre lehet
pályázatot benyújtani.
Amennyiben csak használati melegvíz-igény kielégítése történik, az auditjelentés
(VI. melléklet) nem szükséges, csak az auditjelentés kísérőlapja.
3. lépés: Épületenergetikai számítás: A pályázattal együtt be kell nyújtani a 7/2006
(V.24.) TNM rendelet szerint készített épületenergetikai számítást. A számítást a pályázat
tárgyát képező teljes épületre el kell végezni. A számítás által igazolni kell, hogy az épület
fajlagos hőveszteség tényezője megfelel a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti
követelményértéknek.
Amennyiben kizárólag használati melegvíz-igény kielégítése vagy gazdasági termelési
folyamat hőigényének kielégítése vagy napelemes villamosenergia-termelés történik, a
7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás elvégzése nem szükséges és a 7/2006 (V.24.)
TNM rendelet szerinti követelményértékeknek való megfelelés nem feltétele a pályázat
támogatásának.
4. Lépés: Pályázat benyújtása/támogatási döntés: a pályázati anyagot az összes (F.12
fejezet szerinti) kötelező melléklettel és nyilatkozattal együtt kell benyújtani. Formai
megfelelés esetén a pályázó értesítést kap, és kiküldésre kerül a Támogatói Okirat.
A Támogató Okirat kézhezvételét követően a támogatás folyósításához (kifizetési feltétel) az
alábbiak benyújtása kötelező szkennelve (pdf formátumban).:
- A 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet értelmében valamennyi – jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – bankszámla esetében a fenntartási időszak végéig érvényes,
beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél (III.számú melléklet)
- Előlegigénylésről szóló nyilatkozat (VIII.számú melléklet)
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5. Lépés: a projekt megvalósítása: A Támogatói Okirat kézhezvétele után (Közreműködő
Szervezet és a kedvezményezett között támogatási jogviszony keletkezik) a feltételes
vállalkozási szerződés életbe lép, a kivitelezés megkezdhető, amennyiben a kivitelezői
nyilatkozatot (V. melléklet) a kivitelező aláírta.
6. lépés: Záró hitelesítés/felülvizsgálat: A projekt befejezésekor, a Záró Projekt
Jelentéshez (ZPEJ) csatolni kell az auditor által aláírt ZPEJ kísérő auditigazolást (VI.
melléklet szerint), amely igazolja, hogy valóban az a fejlesztés történt-e meg, ami a
támogatott pályázat tárgya volt. E teljesítésigazolásra a használati melegvíz igény
kielégítést, illetve a napelemes villamosenergia-termelést célzó projektek esetében is
szükség van!
7. lépés: Épületenergetikai tanúsítvány: A projekt befejezésekor el kell készíteni a
176/2008 (VI.30.) kormányrendelet szerint meghatározott épületenergetikai tanúsítványt. A
tanúsítvány másolatát a Záró Projekt Jelentéssel együtt (ZPEJ) kell benyújtani a
Közreműködő Szervezet részére. A VI. számú mellékletben található az Energetikai
minőségtanúsítvány minta.
Amennyiben kizárólag használati melegvíz-igény kielégítése vagy gazdasági
termelési folyamat hőigényének kielégítése, vagy napelemes rendszer telepítése
történik, a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás elvégzése, valamint az
Épületenergetikai Tanúsítvány kiállítása nem szükséges.
8. lépés: Elszámolás benyújtása a Közreműködő Szervezethez, mely alapján megtörténik
a kifizetés.
9. lépés: A Záró Projekt Jelentés Közreműködő szerv általi jóváhagyása után a projekt a 3
illetve 5 éves fenntartási időszakba lép.
Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.
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A5 .

Támogatás formája és szabályrendszere

A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás).
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást elnyerő projektekre a következő két
szabályrendszer vonatkozhat:
1. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint
kedvezményezettekre vonatkozó szabályok

vállalkozásnak

minősülő

A közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül a kedvezményezett és ezért az állami
támogatási szabályok hatálya alá esik az általa tervezett projekt, ha a pályázó:
o

vállalkozás VAGY

o

nonprofit gazdasági társaság, VAGY

o

VAGY olyan non-profit szervezet (ide nem értve a közhasznú
társaságot), közoktatási, illetve felsőoktatási intézmény, vagy az
államháztartás olyan szervezete1, amely a projekt keretében
megtermelt energiát nem a részére jogszabályban meghatározott
(adott esetben alapító okiratban is rögzített) szakmai alapfeladata2,
hanem vállalkozási tevékenységként3, jövedelemszerzés céljára
használja fel. Energia vagy energiahordozó értékesítése minden
esetben vállalkozási tevékenységnek minősül!

Amennyiben a pályázó a közösségi jog szerinti vállalkozásnak (továbbiakban vállalkozás)
minősül, akkor jelen pályázati kiírás keretében a „Környezet és Energia Operatív Program
prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási
jogcímeiről” szóló 9/2010. (I.21.) NFGM rendelet 3.§ szerinti tevékenységekre ún. állami
támogatás nyújtható. A Rendelet alapján a következő állami támogatási kategóriák
alkalmazhatók az egyes támogatható tevékenységek vonatkozásában:
· regionális beruházási támogatás [800/2008/EK rendelet (2008. augusztus 6.)],
· csekély összegű támogatásokra [1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.)]

A regionális beruházási támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok:
Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást csak induló beruházáshoz lehet
igénybe venni. Induló beruházásnak minősül a tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba
történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy
létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő
létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos, illetve a
létesítmény felvásárlása.

1

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.Korm.
rendelet hatálya alá tartozó szervezet
2
Alaptevékenységnek tekinthető az 1990. LXV. Tv (Ötv) 8. §-ában meghatározott feladatok, valamint az egyes
ágazati jogszabályokban előírt feladatok ellátása. Minden egyéb esetben vállalkozási tevékenységről beszélünk.
3

Lásd: pl. Áht. 92. § (1)
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Helyettesítő, szinten tartó beruházás, nehéz helyzetben lévő vállalkozások, és a pályázat
befogadása előtt felmerült elszámolható költségekkel rendelkező projektek (megkezdett
beruházás) nem támogathatóak. A projekt előkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás
megkezdésének.
A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok:
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén az adott és a támogatás odaítélését
megelőző két pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély
összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti
szállítási
ágazatban
tevékenykedő
kedvezményezett
esetében
a
100 000 eurónak megfelelő forint összeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének
feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az adott és a támogatás odaítélését megelőző
két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról
(ld. F12 csatolandó mellékletek).
Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben,
valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét
kell figyelembe venni.
A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a
támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottságnak a
2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló jóváhagyó
határozatában meghatározott mértékét.
A csekély összegű támogatásokról külön útmutató áll rendelkezésre a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapján (www.nfu.hu).

2. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak nem minősülő
kedvezményezettekre vonatkozó szabályok
Adott támogatás abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint
állami támogatásnak amennyiben a projekt keretében az adott szervezet nem folytat olyan
gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy
szolgáltatások nyújtását foglalja magában és a projekt keretében folytatott nem gazdasági
tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet
gazdasági jellegű tevékenységétől.

A6 .

Támogatás mértéke

Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható
költség 10%-a, a maximum mértékek meghatározásához pedig az alábbi táblázat
alkalmazandó:
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1. táblázat: Támogatás mértéke kedvezményezetti csoportonként az elszámolható költségek
arányában
A

B

C

D

E

Megvalósítás
helyszíne

Vállalkozás

Költségvetési
szervek és
intézményeik,
közoktatási és
felsőoktatási
intézmények

Nonprofit
szervezet

Mikro és
kisvállalat
LHH
kistérségben

Középvállalat
LHH
kistérségben

Észak-Magyarország

50%

85 %

60%

60 %

60%

Észak-Alföld

50%

85 %

60%

60 %

60%

Dél-Alföld

50%

85 %

60%

60 %

60%

85 %

60%

60 %

50%

85 %

60%

60 %

60%

85 %

60%

50 %

40%

-

-

-

-

Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl

KKV: 50%
Egyéb: 40%
50%
30%

Nyugat-Dunántúl

mikro és
kisvállalat:
50%
középvállalat:
40%

KözépMagyarország

-

Kiegészítés a táblázathoz:
1) A Pályázati felhívás B1 fejezete szerinti, Központi költségvetési szerv és intézménye (31
KSH kódú kedvezményezettek), a Társadalombiztosítási költségvetési irányító és
költségvetési szervek (33 KSH kódú kedvezményezettek) (kivéve, ha a EUMSZ 107. cikk
(1)szerinti állami támogatás hatálya alá tartoznak!) esetében a támogatás mértékének felső
maximuma az elszámolható költségek 100%-a.
2) A mezőgazdasági termékek feldolgozására, illetve forgalmazására vonatkozó beruházások
esetén a maximális támogatási intenzitás, a bizottság 800/2008/EK rendelete értelmében,
az alábbiak szerint határozandó meg:
a) amennyiben a kedvezményezett kkv a támogatható költségek 50 %-a;
b) amennyiben a kedvezményezett által az 800/2008/EK rendelet I. mellékletének
megfelelően számított foglalkoztatottak száma kevesebb, mint 750 fő és árbevétele
kevesebb, mint 200 millió euró, a támogatható költségek 25 %-a,

A7 .

Támogatás összege

A jelen pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió,
maximum 50 millió Ft lehet.
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B. PÁLYÁZÓK KÖRE

B1. A pályázók körének meghatározása
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak4:
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT
SZERVEK (3)
NONPROFIT ÉS EGYÉB
Jogi személyiségű
§ Kivéve
§ Kivéve

GAZDÁLKODÓ

NEM NYERESÉGÉRDEKELT SZERVEZET (5, 6)
nonprofit szervezet (5)
pártok
jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
Egyéb gazdasági szervezet (7)
§ Kivéve Megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
§ Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
§ Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)
Valamint:
- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm.
rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt
felsőoktatási intézmények
Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi
társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 16.§-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be.
Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.

4

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 9001/2002.
(SK 3.) KSH közleménye alapján
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B2. Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

B3. Székhely
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.

B4. Iparág
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
(Annex I – A projektek iparági korlátozása melléklet lásd az Általános Pályázati Útmutatóban

B5. Típus
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

B6. Kizáró okok
A pályázat benyújtásának és a támogathatóságnak szakmai feltételei:
1) Engedélyköteles tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
Rendelkezik legalább elvi szintű engedélyek közül a projektre vonatkozóan
relevánsakkal: építési engedély(ek), geotermikus/hőszivattyús projekt esetén vízjogi
létesítési/bányakapitánysági engedély; vagy a jelen pontban megnevezett végleges
(nem elvi!) engedélyre vonatkozó kérelem benyújtását igazoló, az illetékes hatóság
által kiadott dokumentummal.
Amennyiben a pályázati anyaggal nem kerül benyújtásra a projekt megvalósításának
elindításához szükséges hatályos jogszabályok szerinti jogerős engedély(ek), azt
legkésőbb az első kifizetési kérelemig (amennyiben a pályázó előleg igénylését
tervezi, akkor a pályázathoz kell benyújtani)
A fentieken túl, új épületre vonatkozó projekt esetén a pályázathoz be kell nyújtani a
jogerős építési engedélyt.
Napelemes projekt esetén a szolgáltató felé megküldött igénybejelentő.
2) Az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem
egyenlített tartozása van, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől
korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeinek
nem tett eleget.
3) Lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás
megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a
292/2009. (XII. 19) Kormány rendelet 113 § (2) bekezdés c) pontja szerint
felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (5) bekezdése alapján az esedékes
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt
kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerül.
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4) Pályázó hozzájárul, hogy a NAV, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 122. §-ának
(2) bekezdése alapján, a projekt javaslat elbírálása során a szervezet adótartozására
vonatkozó adatát a közreműködő szervezet és a Támogató tudomására hozza.
5) Pályázó hozzájárul a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.
6) A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek
kell lennie.
7) Nem részesülhet(nek) támogatásban olyan vállalkozás(ok) és/vagy partnerként
bevonni kívánt vállalkozás(ok), melyek nem rendelkeznek a tevékenységük
folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel és tevékenységük nem felel
meg a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.
8) A fejlesztési tevékenység nem tartozik a Pályázati útmutatóban kizárt ágazatok közé.

Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.
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C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

C1. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi eszközök beszerzésére, telepítésére valamint
a hozzá kapcsolódó felmérési, bontási költségekre lehet pályázni:
- napkollektor
- napelem
- szilárd biomassza tüzelő rendszer
- hőszivattyús rendszer:
o
o
o

Talajszondás hőszivattyús rendszer
Talajkollektoros hőszivattyús rendszer
Fúrt kutas, termálvíz hőtartalmát, felszíni vizek hőtartalmát hasznosító
hőszivattyús rendszer

Tevékenységek kombinálása:
Egy pályázat keretében több tevékenység, kombináltan is pályázható (több választható
elem), mely esetben a választható elemek mindegyikére külön-külön egyszerűsített
energetikai mellékletet, de csak egy összevont költségvetést kell benyújtani. Az egyes
technológiáknak meg kell felelniük az „E” fejezet kiválasztási kritériumainak. A
tevékenységek együttes támogatási igénye nem haladhatja meg a meghatározott maximális
50 millió forintot.
Támogatható tevékenységek köre:
1. Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló
energiaforrásból
Kötelező elemek:
- energetikai audit elvégzése projekt-megvalósítás előtt és auditori ellenjegyzés a
megvalósulás után
- épületenergetikai számítás elkészítése és az épületenergetikai tanúsítvány
kiállítása
Választható elemek:
- Napkollektor rendszer telepítése
- Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
- Hőszivattyús rendszer telepítése
2. Használati melegvízigény
energiaforrásból

részbeni

vagy

teljes

kielégítése

megújuló

Kötelező elemek:
-

energetikai auditori ellenjegyzés a megvalósulás után
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Választható elemek:
- Napkollektor rendszer telepítése
- Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
-

Hőszivattyús rendszer telepítése

3. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes
kielégítése megújuló energiaforrásból
Kötelező elemek:
- energetikai audit elvégzése projekt-benyújtás előtt és auditori ellenjegyzés a
megvalósulás után
Választható elemek:
- Napkollektor rendszer telepítése
- Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
-

Hőszivattyús rendszerek telepítése

4. Villamosenergia termelés napelemes rendszer segítségével
Kötelező elemek:
- auditori nyilatkozat a projekt megvalósulása után
Választható elem:
- Napelemes rendszer telepítése
A támogatható eszközök minimálisan elvárt műszaki és egyéb jellemzőit az E
fejezet „Szakmai támogathatósági kritériumai” tartalmazzák.

C2. Nem támogatható tevékenységek
A C1 pontban szereplő tevékenységeken, eszközökön kívül semmilyen egyéb tevékenység
nem támogatható.
1) Jelen konstrukció keretében nem támogathatóak használt eszköz beszerzésére
irányuló, vagy nem a megadott szerződésminta szerinti eszközbeszerzések.
2) Nem támogathatók a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében
meghatározott lakásberuházási tevékenységek.
3) Hőszivattyú telepítésre irányuló projekttípusoknál nem támogathatóak azok a
rendszerek,
melyek
primerenergia
felhasználásból
számított
szezonális
teljesítménytényezője (SPFprim) 1,3-nál alacsonyabb, és nem teljesülnek az IX. számú
mellékletben foglaltak.
4) jelen felhívás keretében a következő hőszivattyús rendszerek NEM támogathatóak,
ezek a 4.2.0/B felhívás keretében támogathatóak:
a. Levegő – levegő hőszivattyús rendszer
b. Levegő – víz hőszivattyús rendszer
c. Gázmotoros és/vagy abszorpciós hőszivattyús rendszer
d. Ha a hőszivattyú berendezés olyan szekunder oldali fűtési rendszerhez
csatlakozik, ahol az előremenő fűtővíz méretezési állapotra vonatkozó
hőmérséklete 45°C-nál magasabb
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C3. Elszámolható költségek
Az elszámolható költségekre
útmutatóban találhatóak.

vonatkozó

általános

feltételek

az

Általános

pályázati

Amennyiben a KEOP forrásból nyújtott támogatás „állami támogatásnak” minősül, regionális
beruházási támogatás azokra a költségekre nyújtható, amelyeket - a számviteli törvénynek
megfelelően - a tárgyi eszközre, immaterális jószágra aktiválnak; a nem aktivált (személyi
jellegű ráfordítás, anyag jellegű ráfordítás) költségekre kizárólag csekély összegű (de
minimis) támogatás nyújtható.
A Támogató jogosult a támogatás összegét csökkenteni, amennyiben indokolatlan
költségszintű elemeket kívánna elszámolni a pályázó (még abban az esetben is, ha
egyébként az elszámolni kívánt költségelem megfelel a piaci árnak.
A döntés-előkészítő bizottság jogosult a pályázati dokumentációra (elsősorban
megvalósíthatósági tanulmány és kiegészítő dokumentumai) vonatkozó elszámolható költség
és támogatási összeg csökkentésére javaslatot tenni az Irányító Hatóság felé, amennyiben a
pályázati dokumentáció a tartalmi és formai követelményektől számottevően eltérő módon,
a formai és tartalmi értékelési folyamat nehezítését eredményezően lett kidolgozva.

C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés során
A projekt előkészítésével kapcsolatos költségek összege nem haladhatja meg a projekt
tervezett összes elszámolható költségének 6%-át.
Megjegyzések:
·

·

·

Előkészítés címén, főszabály szerint a támogatott projekt támogatási
szerződésben rögzített kezdete előtt – de az elszámolhatósági időszakon belül
– keletkezett költségek számolhatóak el.
A projekt megvalósítás tényleges kezdetét követően felmerülő, de a
támogatott beruházás előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó költségek
szintén elszámolhatóak.
Az előkészítés költségei utólag, a Támogatási Szerződés aláírását követően
számolhatóak el. (Előkészítési költségekre csak utófinanszírozási finanszírozási
forma választható.)

A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el az
előkészítésre vonatkozóan (az elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem
bővíthető):

Projektelemek az előkészítés során:
Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése
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Audit / tanúsítás költségei:

·

A projekt keretében lefolytatott audit és tanúsítás az elszámolható beruházási költség max.
4%-a, de nem lehet több, mint 3 millió Ft.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az előzetes energetikai audit és a szükséges tanúsítások
előkészítési tevékenységeknek számítanak, így ezen projektelemek költségei csak az
előkészítés költségei között számolhatók el.
A lefolytatandó épületenergetikai auditnak fel kell tárnia, hogy az épületnek milyen hőigénye
van és milyen hőveszteségek vannak, valamint a pályázó által pályázni kívánt eszközök
javasoltak–e beépítésre, megfelelnek-e az „E” fejezet szakmai támogathatóságIi
kritériumainak. Amennyiben a pályázat tárgya kizárólag használati melegvíz előállító
rendszerek kialakítása/bővítése megújuló energiával, vagy kizárólag napelemes villamos
energia termelés, akkor nincsen szükség a VI. melléklet szerinti teljes körű auditra. Ebben
az esetben az auditra elszámolható költség maximum 150 000 Ft+ÁFA.
Az auditjelentés kötelezően alkalmazandó formáját a Pályázati felhívás VI. számú melléklete,
az auditjelentés kísérő lapjának kötelezően alkalmazandó formáját a Pályázati Felhívás VI.
számú melléklete tartalmazza. Az audit készítővel és a tanúsítás készítővel szemben
támasztott követelményeket szintén a pályázati felhívás VI. számú melléklete tartalmazza.
Egyéb
·

Létesítési Engedélyek, hatósági díjak, egyéb adók és illetékek költségei

Közbeszerzési költségek
Közbeszerzési szakértői díjak

C3.2. Elszámolható

költségek

a

projekt-megvalósítás

során

A projekt-megvalósítási szakaszban a támogatható tevékenységekkel összhangban
lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető kizárólag támogatás.
A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el a
megvalósításra vonatkozóan (az elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem
bővíthető):

PROJEKTELEMEK a megvalósítás során:
Eszközbeszerzés
Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz
leltárában.
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Elszámolható költségként jelenik meg a műszaki és egyéb berendezések, gépek
beszerzésének költsége, telepítése, valamint ezek rendeltetésszerű használatbavétele
érdekében az üzembe helyezés, beüzemelés, szükség szerint a garanciális paraméterek
kimérésének (igazolásának) költsége.
A pályázati útmutató C1 fejezetében említett választható elemek megvalósításakor
elszámolható költségek:
I. Napkollektor rendszer telepítése esetén elszámolható költségek
Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek,
használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz
való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása
és telepítése, hőtároló berendezések, szabályozás elemeinek vásárlása és telepítése. (pl.
napkollektor és tartóelemei, kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep,
tágulási tartály, hőcserélős melegvíz tároló és puffertartály, hőátadó rendszer gépészeti
elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyú blokk).
II. Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása esetén elszámolható költségek
Hasznosító kazán, ennek kapcsolódása használati melegvíz és fűtési rendszerhez és/vagy
termelési folyamathoz, mindezek telepítése és kapcsolása, használati melegvíz és fűtési
rendszerhez
szükséges
eszközök,
berendezések
és
építmények,
füstgáztisztító,
porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, a tüzelőanyag raktározásához, átmeneti
raktározásához szükséges nem építmény jellegű elemek, valamint a tüzelőanyag
mozgatására használható szükséges gépek és berendezések beszerzése és beépítése,
automatikus tüzelőanyag adagoló.
III. Hőszivattyús rendszerek telepítése esetén elszámolható költségek
-

Hőszivattyús rendszerek kialakítása
Hőszivattyú berendezés telepítése
Primer oldal kialakítása, telepítése, beüzemelése
Geothermal Heat Response test
Monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP értékek számíthatók
és ellenőrizhetők az IX. számú mellékletben foglaltak alapján
A hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási
pont(ok) kialakítása

II. Napelemes villamosenergia termelő rendszerek
Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való
csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérőés szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamos energia fogyasztási
adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése. Villamosenergia-tárolásra alkalmas
akkumlátor.
Valamennyi választható elem esetében kizárólag a hőtermelői oldal támogatható!
(hőszivattyús rendszerek esetén: a hőszivattyú szekunder csonkjáig, biomassza
kazán-rendszer esetén: a biomassza -kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros
rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig+szabályzáshoz szükséges eszközök
,napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig támogathatóak).
Elszámolhatóak a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

18

Tájékoztatás, nyilvánosság
A további tájékoztatási előírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja.

Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése
§

ZPEJ kísérő auditigazolás

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beruházás megvalósulása után, a projekt záró előrehaladási
jelentéshez csatolandó auditori ellenjegyzés, igazolás a projekt megvalósításához tartozó
elszámolható költség.

Egyéb
§

Használatbavételi, üzemeltetési Engedélyek, megvalósítási szakaszban felmerülő
hatósági díjak, egyéb adók és illetékek költségei, a C4. pontban meghatározott
korlátozó feltétellel.

C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások
Lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben.
A pályázat költségvetésébe műszaki tartalék nem tervezhető, azonban indokolt esetben
maradvány terhére pótmunka elszámolható, azonban a pótmunka elszámolásával a megítélt
támogatás nem növelhető.

C4. Nem elszámolható költségek
Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható
költségekre vonatkozó általános feltételeknek, és a pályázati cél megvalósításával nincsenek
közvetlen kapcsolatban.
A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A
konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet az
alábbi, a projekt költségvetése során nem elszámolható költségekre:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

készletek, nem a tüzelőanyag mozgatására használható járművek beszerzése, (kivéve:
saját anyagoknak a beszerzése, majd a kivitelező számára való átadása);
használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések költségei;
üzletrész- és részvényvásárlás;
lakó épületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez eszközés ingatlanbérlet, bérleti díjak;
állatvásárlás;
alapvető irodai szoftverek;
természetbeni hozzájárulások;
operatív lízing díj, (a zártvégű pénzügyi lízing tőkerésze elszámolható);
biztosítások költségei, (kivéve, a projekt céljaival összhangban lévő specifikus
szolgáltatásokat);
az elkülönített számla nyitásán, vezetésen, valamint a tranzakciós költségeken kívül
egyéb pénzügyi, banki költségek;
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§
§
§

deviza átváltási jutalékok és veszteségek;
a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül;
a projekt menedzsment költségein belül a közigazgatási dolgozok bére, amennyiben
kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel;

§
§

fordítás, tolmácsolás;
műszaki tartalék a pályázatban nem tervezhető.

A további általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban.

C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez)
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendő.

C6. Projekt iparági korlátozása
Jelen pályázati kiírás keretében a következő iparági korlátozások állnak fenn:
Nem nyújtható regionális beruházási támogatás:
§ az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint a kiírás nem
alkalmazandó import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatásra;
§ a 104/2000/EK tanácsi rendelet (1) hatálya alá tartozó, halászathoz vagy
akvakultúrához kapcsolódó tevékenységekhez
§ a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez
§ a széniparban folytatott tevékenységhez
§ az acéliparban folytatott tevékenységhez
§ a hajógyártásban folytatott tevékenységhez
§ a szintetikusszál-iparban folytatott tevékenységhez
§ a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak.
A 9/2010. (I.21.) NFGM rendelet 6. § alapján nem nyújtható csekély összegű támogatás
a) a halászathoz és akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak,
b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozó vállalkozásnak,
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és
forgalmazásában tevékeny vállalkozásnak, ha
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre,
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ,
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek
támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás;
értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás,
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás,
f) a szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló, 2002. július 23-i 1407/2002/EK
tanácsi rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásnak,

20

g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő
vállalkozás számára,
h) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a
200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

C7. Projekt területi korlátozása
Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió
területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

C8. A projekt megkezdése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban, valamint jelen konstrukcióra vonatkozó
további előírások a 9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet szerint:
A beruházási projektek megkezdésének időpontja
a) építési tevékenység támogatása esetén
aa) az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a
kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozatában a munkálatok megkezdésére
vonatkozóan megjelölt nap,
b) gép, berendezés, eszköz, anyag, termék, immateriális jószág beszerzés támogatása
esetén az első beszerzett eszköz visszavonhatatlan megrendelését igazoló okmány
kiállításának dátuma, megrendelés hiányában a szállításra megkötött szerződés
létrejöttének napja,
c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén, ha a szerződéskötést megelőzően
megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, illetve előzetes megrendelés hiányában a
megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja,
d) fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az első pénzátadás napja,
e) ingatlanvásárlás, földterület vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének
dátuma,
f) közműfejlesztési hozzájárulás fizetése esetén annak a szolgáltató részére történő
átutalása (a szolgáltatói szerződéssel, az átutalás tényét igazoló bank által cégszerűen aláírt,
banki bankszámla kivonattal igazolva),
g) a kedvezményezett által végzett tevékenység esetén az első, nem projekt
előkészítésnek minősülő tevékenység felmerülése.

C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje
A projekt befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat
hatályba lépését követő 12 hónapon belül.
A további általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban.
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C10. Fenntartási kötelezettség
Az általános fenntartási kötelezettségeket lásd az Általános pályázati útmutatóban és a
Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben.
Jelen konstrukcióra vonatkozó további előírások:
· A Kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő
szervezeteknek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell
nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig azokat megőriznie.
· Az eredeti dokumentumokat a Kedvezményezett tárolja abban az esetben is,
amennyiben külső projekt menedzsment szervezetet vesz igénybe.

C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban
Az általános korlátozásokat az Általános pályázati útmutató, illetve a Támogatási Szerződés
Általános Feltételei tartalmazzák.
További konstrukció specifikus korlátozások:
1. Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk
ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását.
2. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai
megújuló energiaforrás hasznosítás növeléséhez, figyelembe véve az Európai
Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve szerinti elvárásokat.
3. Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell
megvalósulnia. Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történő
beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a pályázó zárt végű
pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó
tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható
költségeket igazoló számlákat legkésőbb a projekt lezárásáig kell benyújtania a
Közreműködő Szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg
tőkerésze után igényelhető.
4. Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt
esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás.
5. Támogatás kizárólag új, technológiai korszerűsítést eredményező eszköz
vásárlásához vehető igénybe.
6. A pályázat kötelező mellékletét képezi az energetikai audit, az auditjelentés kísérő
lapja VI. melléklet szerint, a projekt megvalósulása előtt, a 7/2006 TNM rendelet
szerint elkészített épületenergetikai számítás a projekt tárgyát képező épületről,
mely igazolja, hogy az épület megfelel a 7/2006 TNM rendeletben előírt, az épület
hőveszeteségtényezőjére vonatkozó követelményértéknek. A kizárólag használati
melegvíz előállítására, vagy napelemes rendszerrel villamosenergia termelésre
irányuló projektek esetén nem követelmény az audit, valamint az épületenergetikai
számítás megléte, valamint a 7/2006 TNM rendelet követelményértékeinek való
megfelelés. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének kielégítése esetén
energetikai
audittal
rendelkezni
kell,
de
a
7/2006
TNM
rendelet
követelményértékeinek való megfelelés nem feltétel.
7. A projekt befejezésekor (az A.4. fejezetben leírtak figyelembevételével) el kell
készíteni
a
176/2008
(VI.30.)
kormányrendelet
szerint
meghatározott
épületenergetikai tanúsítványt. A tanúsítvány másolatát a Záró Projekt Jelentéssel
együtt (ZPEJ) kell benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.
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8. A VI. számú mellékletben található az Energetikai minőségtanúsítvány minta,
melynek elkészítése szükséges. A kizárólag használati melegvíz előállítására,
gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének kielégítésére irányuló
projektek, valamint a kizárólag napelemes rendszerrel történő villamosenergiatermelésre irányuló projektek esetén nem követelmény a tanúsítvány elkészítése.
Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigény kielégítése esetén energetikai
audittal kell rendelkeznie.
9. Az energetikai auditot a VI. számú mellékletében meghatározott követelményeknek
megfelelő szakértővel kell elkészíttetni.
10. Amennyiben a pályázó meghaladja a közbeszerzési értékhatárt és közbeszerzési
kötelezettsége áll fenn akkor a megadott minta szerinti eszközbeszerzésre irányuló
szerződés-minta (V. melléklet) megkötésére irányuló közbeszerzést kell hogy
kiírjon; amennyiben nem közbeszerzés kötelezett, akkor a megadott minta alapján
kell feltételes szerződést kötnie a vállalkozóval.
11. Fűtési célú eszközbeszerzés esetén vállalkozói szerződés az auditjelentés, illetve az
auditjelentés kísérő lap szerinti paraméterekkel bíró eszköz beszerzésére irányul.
12. Az V. mellékletnek megfelelő szerződés és a benyújtott pályázat műszaki tartalma
azonos kell, hogy legyen.
13. Az Eszközbeszerzésre irányuló vállalkozói szerződés kötelező melléklete a kivitelező
nyilatkozata (V. melléklet) az előírt szabványoknak való megfelelésről.
14. Új épületre vonatkozó projekt esetén a pályázat beadásának feltétele, hogy a
pályázó rendelkezzen jogerős építési engedéllyel.
15. Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert
meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához
kapcsolódik. A rendelkezés alkalmazásában kereskedelmi létesítménynek minősül
különösen az olyan ingatlan, amelyik ingatlan nyilvántartás szerint üzletként,
üzlethelyiségként áll használatban.
16. Csak olyan projektek támogathatóak, melyek megfelelnek
o
o

a pályázati felhívás „E” fejezetében foglalt kritériumoknak.
A következő fajlagos költségszinteket nem haladják meg:
§ Napkollektoros rendszerek esetében: nettó 270 000 Ft/nm
§ Napelemes rendszer estében beépített villamosenergia igényre
vetített beruházási költség: nettó 1 200 000 Ft/kW
§ Talajszondás hőszivattyús rendszerek esetében: nettó 210 000
Ft/kW
§
§
§

5

Talajkollektoros hőszivattyús rendszerek esetében: nettó 150
000 Ft/kW
Nyílt vizes és egyéb a Pályázati felhívás C1. pont szerinti
támogatható hőszivattyús rendszerek: nettó 90 000 Ft/kW
Biomassza kazán rendszerek esetén:
· A) A mezőgazdasági gépkatalógusban5 szereplő termék esetén
az ott megadott érték6.
· B)7: A mezőgazdasági gépkatalógusban nem szereplő termék
esetén nettó 200 000 Ft/kW

Ld. fogalomjegyzék

6

A kivitelezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa beszerelt eszközt tartalmazza a gépkatalógus (hivatkozási számot
meg kell adni).
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D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
A részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és a Támogatási
Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza.

D1. Az önerő összetétele.
Az Önerő elemeit az Általános pályázati útmutató tartalmazza, jelen konstrukcióra
vonatkozó további előírások:
Saját forrás elemei

Igazolás módja

Tagi kölcsön,
magánkölcsön

A tulajdonos, illetve a tagok határozata a
kölcsön
nyújtásáról,
az
általuk
kiadott
ígérvény, megkötött kölcsönszerződés és
banki átutalásról igazolás vagy bevételi
pénztárbizonylat.

A projekt megvalósítása
érdekében végrehajtott
tőkeemelés

A
tőkeemelésről
és
összegéről
szóló
taggyűlési, közgyűlési, alapítói, határozat, a
tőkeemelés végrehajtását igazoló cégbírósági
bejegyző
végzés,
a
számlavezető
vagy
hitelintézet által kiadott, 30 napnál nem
régebbi igazolás a törzstőke emelés címén
befizetett összegről, valamint taggyűlési,
közgyűlési,
alapítói,
határozat
arra
vonatkozóan, hogy az összeget adott projekt
megvalósítása céljára fogják felhasználni.

Zárt végű pénzügyi lízing,

Lízingszerződés
a
mellékleteket
képező
„átadás-átvételi jegyzőkönyvvel” és „fizetési
ütemtervvel”.

D2. Egyéb pénzügyi eszközök
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhető.

D3. Biztosítékok köre
Lásd az „Általános Pályázati” útmutatóban. A vonatkozó fejezetben (C4 pont) a Támogatási
Szerződés alatt Támogatói Okiratot kell érteni.
Speciális jelen konstrukcióra vonatkozó további előírások:

7

A mezőgazdasági gépkatalógusban NEM szereplő eszközök esetén a kivitelezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa
beszerelt eszközt NEM tartalmazza a gépkatalógus.
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Nem kötelező biztosítékot nyújtani, amennyiben a kedvezményezett, támogatás összege
nem haladja meg a 20 millió forintot.
A kedvezményezett a biztosítékok tartalmával, jogi helyzetével kapcsolatos mindennemű
változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változásról történő tudomást szerzést
követő 3 munkanapon belül írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére.
Amennyiben a kedvezményezett a támogatást felhasználta, de a projekt végrehajtása nem
felel meg a Támogatói Okiratban foglaltaknak, illetve a kedvezményezett a fenntartási
időszakra vonatkozó kötelezettségeinek nem tett maradéktalanul eleget, és a
kedvezményezett az erre történő írásbeli felszólítás alapján sem fizeti vissza az igénybe vett
támogatási összeget úgy a támogató jogosult a kedvezményezett által nyújtott biztosíték
érvényesítésére.
Ingatlant terhelő jelzálogjog:
Amennyiben a Kedvezményezett jelzálog alapítására ingatlant ajánl fel, úgy a pályázat
benyújtásával egyidejűleg köteles megküldeni a felajánlott ingatlan 5 napnál nem régebbi
hiteles tulajdoni lapját, valamint 30 napnál nem régebbi hivatalos értékbecslését
(igazságügyi szakértő által készített hivatalos értékbecslés.) Ezek alapján – a támogatás
elnyerése esetén - közjegyzői okiratba foglalt jelzálogszerződés kerül megkötésre.
A Támogató által is elfogadható ingatlan esetén a jelzálogszerződés megkötésére egy előre
egyeztetett időpontban a Közreműködő Szervezet által választott közjegyzői irodában,
közjegyző jelenlétében kerül sor.
A Támogatói Okirat hatálya alatt a kedvezményezett kérésére a felajánlott biztosíték
cseréjéhez hozzájárulás adható, amennyiben
- az új biztosíték végrehajthatósága és az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra
vonatkozó jelen pályázati felhívásban foglalt illetve a jogszabályi feltételeknek,
- az előlegre vonatkozó biztosíték cserélésére az előleggel történt elszámolás
megtörténte után van lehetőség.

D4. Előleg igénylése
Lásd az Általános pályázati útmutatót.
Figyelem! Támogatást nyert pályázók előleg igénylésekor az F12. pontban
előlegigényléshez meghatározott mellékleteket kell csatolják az előlegigénylés
nyilatkozat (F13.fejezet VIII. melléklet) mellé.

D5. Egyéb feltételek
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.
A Szerződés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, melynek alapján a felek bármelyike azt
rendes felmondással megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat. A szerződésszegéshez
kapcsolódó rendkívüli felmondási jog gyakorlása kizárólag a Támogató írásbeli
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beleegyezésével gyakorolható. A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik
személy részére történő átruházása kizárólag a Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével
gyakorolható.
Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.
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E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
Nem támogatható az a pályázó illetve projekt, amely:
· az Általános pályázati útmutatóban és jelen pályázati felhívásban foglaltakat nem
teljesíti;
· az előírt pályázati dokumentumokat nem, vagy nem az előírt formában csatolja;
· a projekt adatlap részét képező nyilatkozatot nem, vagy nem teljes körűen teszi meg;
· projekt esetében a támogathatóságIi kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel
meg a pályázó vagy a projekt
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
I. Adminisztratív feltételek

Eredmény

I.1. BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK
A benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek

+

A pályázatot a pályázati felhívásban előírt példányszámban
nyújtották be
A Pályázati adatlap megfelelő formátumban, elektronikusan
benyújtásra került (a Pályázati adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ
által
rendszeresített
legfrissebb
verziójú
kitöltő
program
alkalmazásával történt, a Pályázati adatlap sem tartalmában, sem
alakjában nem változhat).
A papír alapon benyújtott nyilatkozat az arra jogosult által megfelelő
módon aláírásra került
Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan
igényelhető támogatási összeget és eléri, a minimálisan igényelhető
támogatást valamint az igényelt támogatási arány nem haladja meg
a felhívásban jelölt maximális támogatási intenzitást
A támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott
lehetséges pályázói körbe tartozik.
A pályázó nem áll az Ámr. 140/A. § hatálya alatt.

+

+

+

+
+
+

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a benyújtási alapkritériumoknak,
a pályázat érdemi vizsgálat nélkül kizárásra kerül.

II. Formai feltételek

Eredmény

II.2. TÁMOGATHATÓSÁGII KRITÉRIUMOK
II.2.1. Általános támogathatósági feltételek
A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott kedvezményezetti
körbe tartozik

+
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A pályázóra a pályázati felhívás B6. pontjában felsorolt kizáró okok
egyike sem áll fenn
A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint
került kitöltésre
A csatolt CD lemezen levő adatok épek, használhatóak

+

A projekt adatlapon a költségek és a források összege megegyezik

+

Valamennyi előírt és vonatkozó melléklet a Pályázati felhívás F12.
pontjának megfelelően benyújtásra került.
A pályázati dokumentáció könytárstruktúrája megfelel a felhívás F12
pontjában rögzített előírásoknak.
Az egyes pályázati dokumentumok között számszaki ellentmondások
nincsenek
A projekt megvalósításra tervezett támogatás összege megfelel a
pályázati felhívásban meghatározottaknak

+

+
+

+
+
+

II.2.2. Szakmai támogathatósági feltételek
A pályázat szerinti támogatható tevékenységek köre megfelel
a pályázati kiírás C1 pontjában foglaltaknak
A pályázat szerinti tevékenységek nem érintik a pályázati kiírás C2
pontját
A beruházás nem a C6 pontban felsorolt tevékenységekhez
kapcsolódik
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes
területe, kivéve a Közép-Magyarországi Régiót
A pályázó a pályázat szerinti beruházást a pályázat benyújtása előtt
nem kezdte meg
A projekt befejezése megtörténik a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem
kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12
hónapon belül.
A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt beruházási szakaszát lezáró
zárójelentés jóváhagyását követő 5 éven keresztül (KKV-k esetében
3 éven keresztül) az adott régióban fenntartja és üzemelteti.
A pályázó az A6 pontban foglaltaknak megfelelően az elszámolható
költségeknek minimum 10%-ára, maximum 100%-ára kér
támogatást.
A projekthez kapcsolódó összes támogatás (beleértve az ezen a
pályázaton elnyerhető és egyéb forrásokból kapott vagy a jövőben
megkapott támogatást) nem haladja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
Rendelet 30. §-ában meghatározott támogatás intenzitási értékeket.

+
+
+
+
+
+

+

+

+

A támogatás összege megfelel az A7. pont szerinti előírásoknak.

+

A pályázó rendelkezik (a D1. fejezet előírásai szerint) az igényelt
támogatáson felüli megfelelő mértékű önrésszel.
A pályázat a pályázati útmutatóban megadott minta szerinti
energetikai auditon alapul (kivéve ha kizárólag használati meleg víz
előállítás ill. villamos energiatermelés történik).

+
+
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A projekt tárgyát képező épület, ahova az eszközbeszerzés történik,
legalább „C” kategóriájú legyen. Kivéve, ha csak HMV termelés, vagy
villamos energiatermelés, vagy gazdasági –termelési folyamat
hőigényének kielégítése történik
A projekt keretében beszerzendő új eszközt az Energetikai audit
szerint az Auditjelentés kísérő lapon jóváhagyja az auditor.
A projekt megfelel a C12 fejezet azon előírásának, amely szerint nem
nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik
1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi
létesítmény energiaellátásához kapcsolódik.
A beruházás megvalósításának eredményeként egyértelműen, az
egyszerűsített energetikai mellékletnek megfelelően energiahordozómegtakarítás,
és
ezáltal
számszerűsíthető
környezetvédelmi
eredmények
(üvegházgáz-kibocsátás
csökkentés,
megújuló
energiaforrás
felhasználás
növekedés)
jelentkeznek
mikro/projektszinten és makro/nemzetgazdasági szinten egyaránt.
A fajlagos beruházási költség ezen értékeket nem haladja meg:
1) Napkollektoros rendszerek esetében: nettó 270 000 Ft/nm
2.) Napelemes rendszerek esetében: nettó 1 200 000 Ft/kW
3) Talajszondás hőszivattyús rendszerek esetében: nettó 210 000
Ft/kW
4) Talajkollektoros hőszivattyús rendszerek esetében: nettó 150 000
Ft/kW
5) Nyílt vizes és egyéb a Pályázati felhívás C1. pont szerinti
támogatható hőszivattyús rendszerek: nettó 90 000 Ft/kW
6) Biomassza kazán rendszerek esetén:
A) A mezőgazdasági gépkatalógusban8 szereplő termék esetén az ott
megadott érték9.
B)10: A mezőgazdasági gépkatalógusban nem szereplő termék esetén
nettó 200 000 Ft/kW
Napkollektoros rendszer:
Rendelkezik Solar Keymark és/vagy DIN-CERTCO minősítéssel
Gyártói garancia minimum 5 év
Az engedélyezett üzemi nyomás min. 5 bar
Az alkalmazott hőközlő folyadék EU biztonsági adatlappal rendelkezik
Az üzemelés tartománya - 30 és + 120°C között van.
Az éves szoláris hozam nagyobb, mint:
Síkkolektornál: 500 kWh/nm/év
Vákuumcsöves kollektornál: 650 kWh/nm/év
Napelemes rendszer:
Gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre
A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A
berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC
61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban

8

+
+
+

+

+

+

+
+

Ld. fogalomjegyzék

9

A kivitelezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa beszerelt eszközt tartalmazza a gépkatalógus
(hivatkozási számot meg kell adni).
10

A mezőgazdasági gépkatalógusban NEM szereplő eszközök esetén a kivitelezőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy az általa beszerelt eszközt NEM tartalmazza a gépkatalógus.
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előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés
igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított
tanúsítvánnyal rendelkezik.
Biomassza kazánok:
- Rendelkezzen CE jelöléssel.
- Fűtési víz minősége megfelel az EN 12828 szabványnak.
- EN 13240:2001/A2:2004. Vagy ez alapján adoptált MSZ EN
13240:2001/A2:2005. VAGY EN 303-5: 1999 Szilárd
tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású 300
kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánokra vonatkozó
fogalom meghatározások, követelmények, vizsgálatok és
megjelölés. VAGY ez alapján adoptált MSZ EN 3003-5: 2000
- EN 13240:2001/A2:2004. Szilárd tüzelésű helyiségfűtő
készülékek. Követelmények és vizsgálati módszerek, vagy ez
alapján adoptált MSZ EN 13240:2001/A2:2005 alapján
végzett vizsgálaton. EN 14785: 2006 Lakóépületek fapellettüzelésű
fűtőkészülékei.
Követelmények
és
vizsgálati
módszerek. Ez alapján adoptált MSZ 14785: 2006 EN
12809:2001 Lakossági, önálló, szilárd tüzelésű kazánok.
Legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítmény. Követelmények és
vizsgálati módszerek. Ez alapján adoptált MSZ EN
12809:2001 vagy MSZ EN 12809:2001/A1: 2005. Illetve MSZ
EN 303-5: 2000, és 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet.
Faelgázosító kazánok:
- Kazántest acélból készült az EN10025 szabványnak
megfelelően, borítása és szigetelése minimum 50 mm
- Hamutárolóval rendelkezik
- A készülék zárt rendszerbe köthető; Minimális üzemi nyomás
1 bar; Maximális üzemi nyomás 3 bar
- Engedélyezett max. előremenő hőmérséklet 95 °C
- A meghatározott minőségű fa mellet a kazán hatásfoka
nagyobb, mint 85 százalék
- Beépített biztonsági hőcserélő és biztonsági termosztát
- Intelligens, (magyar nyelvű) kijelzővel ellátott vezérlés a
rendszer irányításához és felügyeletéhez
- Üzemzavar szöveges megjelenítése, vagy magyarázattal
ellátott lámpás kijelző rendszer
- Külön
primer
és
szekunder
levegő-szabályozás
lambdaszondával, vagy fokozatmentes (füstventilátoros) égési
levegő-szabályozás
- A kazán rendelkezik magyar szervízháttérrel
- A gyártó/szállító 48 órás hibaelhárítási szolgáltatást vállal
- Fűtési puffertároló beépítése kötelező, melynek mérete
legalább 10 x kazán töltőtét-térfogata

+

Pellet kazán:
- Hőálló acélból készült
-

Automatizált adagoló rendszerrel rendelkezik
Automata begyújtás felügyelettel (lángérzékeléssel)
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-

Automatizált rostélytisztítással rendelkezik
Tartalmaz visszaégést meggátló berendezést (visszaégésgátló csappantyút vagy zsilipkamrát)
Kazántest acélból készült az EN10025 szabványnak
megfelelően, borítása és szigetelése minimum 50 mm
Hamutárolóval rendelkezik
Hőcserélő tisztítás automatikus, időközönként beállítható
A készülék zárt rendszerbe köthető; Minimális üzemi nyomás
1 bar; Maximális üzemi nyomás 3 bar.
Engedélyezett max. előremenő hőmérséklet 95 °C
A meghatározott minőségű pellet mellet a kazán hatásfoka
nagyobb, mint 85 százalék
Kazán Tárolója rendelkezik töltöttségi felügyelettel
Beépített biztonsági termosztát és 50 kW felett beépített
biztonsági hőcserélő
Legalább egy hetes pellettárolási kapacitás
Intelligens, (magyar nyelvű) kijelzővel ellátott vezérlés a
rendszer irányításához és felügyeletéhez
Villanymotorok rendelkeznek túlterhelése elleni védelemmel
Üzemzavar szöveges megjelenítése, vagy magyarázattal
ellátott lámpás kijelző rendszer
Teljesítmény moduláció legalább 3 fokozatban
Külön primer és szekunder levegő-szabályozás
Az berendezés rendelkezik lambdaszonda felügyelettel és az
ezzel kapcsolatos automatikus irányítástechnikával
A kazán rendelkezik magyar szervízháttérrel
A gyártó/szállító 48 órás hibaelhárítási szolgáltatást vállal
Fűtési puffertároló beépítése kötelező, melynek mérete
legalább 20 liter/kW kazán névleges teljesítménnyel számolva

Aprítékkazán:
- Hőálló acélból készült
- Automatizált adagoló rendszerrel rendelkezik.
- Automata begyújtás felügyelettel (lángérzékeléssel).
- Automatizált rostélytisztítással rendelkezik.
-

Tartalmaz visszaégést meggátló berendezést (visszaégésgátló csappantyút vagy zsilipkamrát)
Kazántest acélból készült az EN10025 szabványnak
megfelelően, borítása és szigetelése minimum 50 mm
Hamutárolóval rendelkezik.
Hőcserélő tisztítás automatikus, időközönként beállítható.
A készülék zárt rendszerbe köthető; Minimális üzemi nyomás
1 bar; Maximális üzemi nyomás 3 bar.
Engedélyezett max. előremenő hőmérséklet 95 °C.
A meghatározott minőségű apríték mellet a kazán hatásfoka
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-

nagyobb, mint 85 százalék.
Beépített biztonsági termosztát és beépített biztonsági
hőcserélő.
Legalább egy hetes aprítéktárolási kapacitás.
Tűzoltó berendezést tartalmaz.
Intelligens, (magyar nyelvű) kijelzővel ellátott vezérlés a
rendszer irányításához és felügyeletéhez.
Villanymotorok rendelkeznek túlterhelése elleni. védelemmel.
Üzemzavar szöveges megjelenítése, vagy magyarázattal
ellátott lámpás kijelző rendszer.
Teljesítmény moduláció legalább 3 fokozatban.
Külön primer és szekunder levegő-szabályozás.
Az berendezés rendelkezik lambdaszonda felügyelettel és az
ezzel kapcsolatos automatikus irányítástechnikával.
A kazán rendelkezik magyar szervízháttérrel.
A gyártó/szállító 48 órás hibaelhárítási szolgáltatást vállal.
Fűtési puffertároló beépítése kötelező, melynek mérete
legalább 20 liter/kW kazán névleges teljesítménnyel
számolva.

Hőszivattyús rendszer telepítése:
-

-

A primerenergia felhasználásból számított szezonális
teljesítménytényezője (SPFprim) legalább 1,3 vagy annál
magasabb
Az SPF előírt határértékeinek teljesülését méréssel kell
ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése,
monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból
a monitoring rendszer automatikusan kell, hogy számítsa és
rögzítse az óránkénti COP értékeket, valamint a fűtési
idényekre vonatkozó SPFprim értékeket. A hőszivattyús
rendszerekre vonatkozóan további útmutatást az IX. számú
melléklet tartalmaz.

+

E1. Monitoring mutatók
Mutató neve

Típus
(output/
eredmény)

Mértékegység

Célérték
elérésének
időpontja

Mutató
forrása

Megújuló
energiahordozó
felhasználás
növekedése

eredmény

GJ/év

Projekt fenntartási
időszak vége

Projekt
Fenntartási
Jelentés

Megújuló
energiahordozó
felhasználás

eredmény

kWh/év

Projekt fenntartási
időszak vége

Projekt
Fenntartási
Jelentés
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növekedése (villamos
energiatermelés)
ÜHG-kibocsátás
csökkentése (CO2 eq)

hatás

t/év

Projekt fenntartási
időszak vége

Projekt
Fenntartási
Jelentés
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F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.

F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.

F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be.
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott
pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet.
A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati
Adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati
Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap
megfelelő helyén a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek
változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők
figyelembe.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen)
a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt
zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált
kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre
kell beküldeni:
„ENERGIA KÖZPONT” Nonprofit Kft.
Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft
Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A
1134 Budapest, Váci út 45. A épület, 6. emelet
1437 Budapest, Pf.: 328.
Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, „ENERGIA KÖZPONT” Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálatán, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség:
Hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között
Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati
Felhívás kódszámát (KEOP-2011-4.2.0/A), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a
kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap
valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről!
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A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (www.nfu.hu) valamint az Energia Központ (www.energiakozpont.hu) honlapján
talál. Részletes felvilágosítást az Energia Központ ügyfélszolgálata nyújt:
telefon: (+36) 1 802 43 90
e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat
benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt
ellenőrzését!

F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.

F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.

F4.1 Érkeztetés
F4.2 Befogadás
F4.3 Támogathatósági vizsgálata
F4.4 A hiánypótlás rendje
F4.5 Tartalmi értékelés
Jelen pályázati felhívás keretében ezen pont nem releváns.

F4.6 Projektfejlesztés
jóváhagyás

során

a

továbbtervezésre

vonatkozó

Jelen pályázati felhívás keretében ezen pont nem releváns.
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F4.7 Bírálat
Jelen pályázati felhívás keretében ezen pont nem releváns.

F4.8 Döntés
F5. A Támogatási szerződés, támogatási okirat
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.

F6. KIFOGÁS
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.

F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.

F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási
jelentések
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.

F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
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F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája
1. Törvények
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
2. Kormányrendeletek
253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
176/2008. (VI.30.) Korm. Rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
203/1998. (XII.19.) Korm. Rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról
264/2008. (XI.6.) Korm. Rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló
rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
4. Miniszteri rendeletek
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a
felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az
építési naplóról
7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira
rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről
5. Közösségi szabályok
Az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. 04.23.) a megújuló
energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a
2003/20/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (2006.04.05) az energiavégfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76
EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
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F11. Fogalomjegyzék
-

Audit szó jelentése jelen felhívás keretében „vizsgálat”. Az épület illetve a gazdasági
termelési folyamat energia (hő és/vagy villamos energia) veszteségeinek feltárását
szolgáló vizsgálat. A vizsgálat módszereit és eredményeit az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról 7/2006 (V.24) TNM rendelet, és az épületek
energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008 (VI.30) kormányrendelet
tartalmazza.

-

Mezőgazdasági gépkatalógus: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
és az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet által összeállított, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatható gépek jegyzéke. Elérhető:
http://www.mvh.gov.hu/wps/portal/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/MVH_hu/gepkatalog
us/

-

Pályázó által hitelesített másolat: A Pályázó által hitelesített másolat alatt értjük
azokat a dokumentumokat, amelyeknek minden információt tartalmazó oldalát „A
másolat hiteles” szöveggel, keltezéssel, cégszerű aláírással és bélyegzőlenyomattal
látnak el.

További általános fogalmakat lásd az Általános pályázati útmutatóban.

F12. Csatolandó mellékletek listája
A benyújtandó pályázat az alábbi dokumentumokból épül fel:
o

Pályázati adatlap xdat és pdf formátumban és a pályázati adatlaphoz
kapcsolódó
kötelező
nyilatkozat
szkennelve
(pdf
formátumban)
(főkönyvtár)

o

Csatolandó mellékletek elektronikusan (főkönyvtár, alkönyvtárként az 1-8
mellékletek sorszámát feltüntetve)

A pályázati CD-n kötelező jelleggel alkalmazandó könyvtárstruktúra:
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1) A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok szkennelve (pdf formátumban): A
Pályázó nyilvántartásba vételét igazoló okirat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati példánya. Jogi formától függően lehet pl.
cégkivonat; bírósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum; egyéni vállalkozói
igazolvány; előtársaságnak minősülő korlátolt felelősségű társaság kedvezményezett
esetében az eredetivel mindenben egyező, cégszerűen aláírt, hatályos tagjegyzék;
költségvetési szervek esetén törzskönyvi igazolás stb. Önkormányzati pályázó esetén
polgármesteri kinevezés vagy a képviselő testület alakuló üléséről készült
jegyzőkönyv az Önkormányzat által hitelesített másolata.
2) A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok szkennelve (pdf formátumban): A
pályázó nevében aláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által
hitelesített aláírási címpéldánya vagy bank által kiadott eredeti aláírásminta vagy A
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény (Ctv.) 9.§ alapján ügyvéd által hitelesített aláírás minta.
3) A projekt megvalósításának elindításához szükséges engedélyek a Pályázati felhívás
B.6-os számú pontban meghatározott módon. szkennelve (pdf formátumban)
4) Beruházással érintett ingatlan rendezett tulajdonviszonyainak igazolása szkennelve
(pdf formátumban):
30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap (szemle) és földhivatali ingatlannyilvántartási térkép hiteles másolata. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan
nem a pályázó tulajdonában van, úgy a tulajdonos hozzájárulása a tervezett
beruházás megvalósításához és fenntartásához.
Amennyiben a pályázó a beruházással érintett ingatlan(ok) bérlője, illetve
üzemeltetője, a közte és a beruházással érintett ingatlan tulajdonosa között létrejött
bérleti, illetve üzemeltetésre irányuló eredeti vagy közjegyző által hitelesített
szerződést csatolni szükséges. (A szerződésnek meghatározott időtartamra, de
legalább a projekt fenntartási időszak végéig terjedő időtartamra kell szólnia,
tartalmának meg kell felelnie a pályázati felhívás D8. fejezetében meghatározott
feltételeknek.)
Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló
ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a
tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó
vázrajz benyújtása
5) Nyilatkozat az adott és az elmúlt 2 pénzügyi évben igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatásokról. (a pályázati útmutató F13. pontja szerinti minta alapján).
6) Energetikai melléklet:
Épületenergetikai auditjelentés vagy épületenergetikai auditjelentés kísérő lapja
amennyiben az A4 fejezet értelmében szükséges (elektronikusan csatolandó). A
176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendeletnek megfelelő Tanúsítványt szkennelve (pdf
formátumban) és 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint készített épületenergetikai
számítást (elektronikusan csatolandó), melynek tartalmaznia, kell, hogy a tárgyi
épület legalább „C” kategóriának megfelel, amennyiben nem napkollektoros HMV,
vagy gazdasági termelési folyamat hőigényének kielégítése történik. Energetikai
adatok
a
beépítendő
eszközre
(napelem,
napkollektor,
hőszivattyú,
biomasszakazán)(elektronikusan csatolandó)
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7) A megadott műszaki feltételeknek megfelelő, a részletes műszaki feltételeket és
ajánlati árakat tartalmazó Eszközbeszerzésre irányuló feltételes szerződés aláírt,
hitelesített másolata és kötelező mellékletei szkennelve (pdf formátumban).
8) Pályázati költségvetési tábla (elektronikusan csatolandó).
Az alábbi mellékletek benyújtására csak támogatást nyert pályázatok esetén van
szükség.
Ugyanakkor a támogatás kifizetésének feltétele ezen mellékletek benyújtása, ezért
ezeket legkésőbb az első kifizetési kérelemig (azzal együtt), vagy előleg igénylése
esetén az előleg igénylésig (azzal együtt) kell benyújtani.
·

·

·
·

A projekthez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, egyes
források rendelkezésre bocsátását igazoló ígérvények eredeti példánya a D1. fejezet
előírásai szerint. (Képviselőtestületi határozat esetében a pályázati felhívás F13. pont
szerinti előírásoknak megfelelően)
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet értelmében valamennyi – jogszabály alapján
beszedési megbízással megterhelhető – bankszámla esetében a fenntartási időszak
végéig érvényes, beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél a pályázat
kötelező melléklete. (a pályázati útmutató F13. pontja szerinti minta alapján.)
Előlegigénylésről szóló nyilatkozat szkennelve (pdf formátumban) (a pályázati
útmutató F13. pontja szerinti minta alapján.)
A pályázó teljes bizonyító erejű írásbeli Nyilatkozata szkennelve (pdf
formátumban):
A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli Nyilatkozata arról,
hogy a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a
továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az
Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása a kedvezményezettnek nincs,
vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési
halasztás) engedélyezett. Arról, hogy az Áht.) 122/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem áll, valamint hogy nem áll fenn
harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött
projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a pályázó
biztosítékadását korlátozza.

F13. Pályázati Felhívás mellékletei
I.
II.
III.
IV.

Pályázati adatlap és útmutató a kitöltéséhez
A pályázó teljes bizonyító erejű írásbeli Nyilatkozata – Sablon
Beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél - Sablon
A pályázó teljes bizonyító erejű írásbeli nyilatkozata és a Nyilatkozat csekély
összegű (de minimis) támogatásról - Sablon
V.
Eszközbeszerzésre irányuló feltételes szerződés-minta
VI. Energetikai melléklet
VII. Költségvetési tábla
VIII. Előlegigénylésről szóló nyilatkozat
IX. Hőszivattyús rendszerek követelménye
X.
Önkormányzati pályázó, vagy jogi személyiségű önkormányzati társulás esetén az
önrész rendelkezésre állását igazoló képviselőtestületi határozat, vagy ha az
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önkormányzat SZMSz-ében hatáskör átadás történik, akkor az ennek megfelelő
szervezeti egység határozatának kötelező tartalmi elemei
A közgyűlés, illetve képviselő-testület – vagy az általa erre feljogosított szervezet,
bizottság – a pályázattal érintett beruházás támogatási igényéről szóló
határozatának az alábbi kötelező adatokat kell tartalmaznia:
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címét.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számát.
3. A projekt megnevezését, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban.
4. A pályázati konstrukció számát
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költségét a pályázattal megegyezően.
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költségét (elszámolható költségét) a pályázattal megegyezően.
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel,
egyéb) a pályázattal megegyezően.
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal
megegyezően.
Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati
saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.
XI.

Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei

Továbbá lásd az Általános pályázati útmutatóban
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