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Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó 

épületenergetikai fejlesztések támogatása 

(GINOP-4.1.4-19)  

  
  
  

 

TÁMOGATÁS CÉLJA:  

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, 

valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem 

térítendő támogatás formájában. 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:    

‐ Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió 

Ft.  

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:   

‐  A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%‐a lehet. 

 
ELŐLEG MÉRTÉKE:  

‐A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 

vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%‐a, de legfeljebb 25 millió Ft. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg általános mértéke 25%‐ról 50%‐ra emelkedik azon 

ágazatok (pl. turizmus, egyes szolgáltatási szektorok) esetén, amelyeket leginkább érint a 

veszélyhelyzet. 

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:  

1. Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek: 

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, 

vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre 
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II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület 

fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia‐termelés céljából, kizárólag a 

fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági‐termelési folyamatok villamosenergia‐

ellátásához 

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati 

melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre 

 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz‐rendszereinek korszerűsítése 

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

 

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

I. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia‐termelés céljából, 

kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági‐termelési folyamatok 

villamosenergia‐ellátásához 

II. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló‐ vagy árnyékvető szerkezetek beépítése 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

a) azon mikro‐ és kisvállalkozások amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval 

alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel   

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.  

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.  

  

GAZDÁLKODÁSI FORMAKÓD SZERINT:   
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a) 113 Korlátolt felelősségű társaság 

b) 114 Részvénytársaság 

c) 129 Egyéb szövetkezet 

d) 116 Közkereseti társaság 

e) 117 Betéti társaság 

f)  226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

g) 228 Egyéni cég 

h) 231 Egyéni vállalkozók 

i) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

j) 573 Nonprofit részvénytársaság 

k) 575 Nonprofit közkereseti társaság 

l) 576 Nonprofit betéti társaság 

 
JOGI FORMA SZERINT: 

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok; 

ab)  SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek. 

 

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE:  

Az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon 

támogatást igénylő részére:  

a. amelyenek a saját tőkéja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 

legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív.  

b. amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb 

mértéke alá csökkent 

c. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az 

elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző jóváhagyott , legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 

árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 

bevételt. 

d. amellyel szemben a Nemzeti Adó‐ és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az 

APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem 

benyújtásának időpontjában.  

e. amely a GINOP‐4.1.1‐8.4.4‐16 vagy GINOP‐4.1.2‐18 kódszámú, vagy GINOP‐4.1.3‐19 

kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep 

fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban 

f. amely vállalkozás vagy amelynek a meghatározott partner vállalkozása jelen Felhívás 

keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő ugyanazon 



       

  

Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet 
3530 Miskolc, Arany János utca 3. Fszt. 2. 

Telefon: +36 20 460 46 66 
E‐mail: iroda@uzletiszolgaltato.hu 

Web: www.uzletiszolgaltato.hu 

elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb 

felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási 

kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik. 

g. amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, 

amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, 

teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében 

az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%‐a mezőgazdasági tevékenységből 

származik 

h. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával 

és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.  

i. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.  

j. amelynek támogatással érintett tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 1. 

számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, 

feldolgozására irányul, kivéve az Annex I. termékek feldolgozását és előállítását végző, 

mezőgazdasági termelőnek nem minősülő középvállalkozásokat 

 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

‐ Jelen Felhívásban szereplő támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.  

‐ A támogatott támogatási kérelmek várható száma 556‐3475 darab.  

 

  

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2021. 

június 30. 10:00 óráig lehetséges. 

 

Ezen időszak alatt: 

 az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9 óra 00 perctől 

2020. január 15. 10 óra 00 percig lehetséges 

 a második szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 20. 10 óra 00 

perctől 2020. április 30. 10 óra 00 percig lehetséges, 

 a harmadik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 4. 10 óra 00 perctől 

2020. július 24. 10 óra 00 percig lehetséges, 

 a negyedik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. július 24. 10 óra 00 

perctől október 15. 10 óra 00 percig lehetséges. 

 az ötödik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2021. március 23. 10 óra 00 

perctől 2021. április 06. 10 óra 00 percig lehetséges 
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 a hatodik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2021. június 15. 10 óra 00 perctől 

2021. június 30. 10 óra 00 percig lehetséges  

 

 

 

 A PROJEKT MEGKEZDÉSE:  

• A projekt tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját 

felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem 

értékelésére.   

• A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló 

megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla 

vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi 

a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.  

 

 

 

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:  

14 hónap  

• Fizikailag befejezettnek tekintett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi 

tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott 

feltételek mellett teljesült.   

• A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) 

benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. 

december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.  

 

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:  

• Nem támogatható a Közép‐Magyarország régió területén megvalósuló fejlesztés.  

• A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

• A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy 

fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt 

megvalósítására. 
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• A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó 

hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, 

azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles 

tevékenységhez kapcsolódik. 

 

 

 

 

 A PROJEKT MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSAI:  

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele 

szükséges:  

• A projekt pontos műszaki és szakmai elvárásait a Felhívás 3.4. A projekt műszaki, szakmai 

tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontja tartalmazza. 

 
ÖNERŐ:  

• A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.  

• Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból 

állhat.  


