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A felhívás célja
Jelen Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások
megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos
gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások
rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó
gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek
telepítése.
A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt
megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó
hatósági engedéllyel/engedélyekkel a záró kifizetési igénylés időpontjában rendelkeznie kell, azokban az
esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy
fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.
Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és
b) amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős
létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt; és
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
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A támogatás mértéke, összege





A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15
milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5000-10000 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió
Ft.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a
lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített
napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben
a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár
alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos
költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

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 (pl.:
támogatott hitelből) állhat.
Önállóan támogatható tevékenységek
Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló
hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából
Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek
beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és
a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok;
mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló
épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes
rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület
tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.
Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát
termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások
igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban:
55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.
Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.
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Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a meghatározott támogatható tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem
támogatható, különösen:
a) Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez,
hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

amennyiben

az

ingatlan

b) Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos
energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége
meghaladja az érintett épület/épületcsoport – beleértve az érintett épület(ek)ben működő
termelési eszközök – a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamra
vonatkozó áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia-igényét.
c) Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a
kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó
elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes
rendszerek esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási
Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos
energiát termelő napelemes rendszerek installálása.
d) Olyan épületek napelemes rendszerrel való ellátása, melyek nem tartoznak az épületek
energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban
176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet) hatálya alá, kivéve a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 1. §
(2) f) pontjában felsorolt épületeket.
e) Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése.
f)

Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági
termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló
projektek.

g) Olyan projekt megvalósítása, amely:
 a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
 a Felhívás 3.4.1.1. s pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,
 potenciálisan gazdaságilag nem életképes.
h) Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba
hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz;
i)

repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével,
vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez
szükséges beruházások kísérik;

j)

atomerőművek leállításához és építéséhez;

k) a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokhoz.
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Az elszámolható költségek köre


Beruházási költségek:
o Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség: új eszköz beszerzése a Felhívásban felsorolt
támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan: a napelemes rendszer beszerzésének és
telepítésének költsége.

Az Eszközbeszerzés költségei egyösszegű átalány alapján egyszerűsített elszámolási mód keretében
számolhatók el. A kedvezményezett a záró kifizetési igénylésben nyújtja be az átalány feltételeként
megszabott alátámasztó dokumentumokat:
 a projekt megvalósításának elindításához, illetve befejezéséhez szükséges releváns hatályos
jogszabályok szerinti jogerős engedély(ek),


A hálózati engedélyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződést és az ad-vesz mérőóra
meglétét igazoló mérőhelyi adatlapot.

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem
kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel,
illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell
a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az Irányító Hatósághoz, sem elkülönítetten
nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak
megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást
nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatósági információi:
 kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap.
 vége: projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2022. március 31.
 kizárólag egyszeri elszámolásra van lehetőség.
 szállítói finanszírozásra nincs lehetőség.
 visszlízing elszámolására nincs lehetőség.
Nem elszámolható költségek köre
a) a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás.
b) a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete
alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti
hozzátartozója és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól,
valamint azok vállalkozásaitól történő beszerzés, továbbá általa előállított, forgalmazott eszköz, szoftver,
saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
így különösen:


műszaki gépek, berendezések,



immateriális javak,



és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke,
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c)

garanciális költségek,

d) a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő
áttelepítési költsége,
e) az állványozás anyagköltsége nem elszámolható költség, csak a munkálatok munkadíja számolható el,
f)

a deponálási, takarítási, kertépítési, anyagigazgatási költségek valamint az árkockázati fedezet, saját
kivitelezésre fordított összeg,

g) tetőszerkezeti teherhordó elemek illetve falszerkezetek megerősítése,
h) biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, hitelintézet által vállalt garancia költségei,
i)

kamatköltségek,

j)

működési és általános költségek (rezsi),

k) utazási- és szállásköltségek,
l)

kiszállási díj,

m) szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége
n) jogszabály-frissítési díj
o) fordítási költségek,
p) levonható ÁFA,
q) könyvvizsgálat költsége,
r)

jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,

s)

mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése,

t)

a támogatási kérelmek megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül,

u) a projekt megvalósításában részt vevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti
hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó
bármely költség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12
hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 30 nap, de legkésőbb 2022. március 31. A
két időpont közül a korábbi az irányadó.
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Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében
foglaltaknak.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és
alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai beszámolóját az
irányító hatóság jóváhagyta és a vissza nem térítendő támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja


Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. május 15. 12.00 órától 2020.
szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése
folyamatosan történik.



A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon
keresztül.



A támogatást igénylő a GINOP-4.1.3-19 jelű Felhívásra telephelyenként nyújthat be pályázatot,
azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat. Ugyanazon
megvalósítási helyszínre, azaz telephelyre egy támogatási kérelem nyújtható be. Újabb
támogatási kérelem ugyanazon telephelyre az előzőleg benyújtott támogatási kérelem
visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.



a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívásban leírt módon kell csatolni
a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a
figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott
nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak.

Amennyiben szívesen pályázna, kérjük, írjon nekünk az info@albacomp.hu e-mail címre vagy hívja
központi, +36 22 515-414-es számunkat, illetve keresheti közvetlenül kollégáinkat is:
Fodor Gábor
Gyöpösné Damsits Renáta
Karácsony Sándor
Lunk Andrea
Prajsnár József

gfodor@albacomp.hu
rdamsits@albacomp.hu
skaracsony@albacomp.hu
alunk@albacomp.hu
jprajsnar@albacomp.hu

+36
+36
+36
+36
+36

20
20
20
20
20

467-4872
523-6451
486-5553
982-4332
947-1714

Igény esetén segítünk Önnek a pályázatírásban is.
ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.
Telefon: +36 22 515-414, Fax: +36 22 327-532
E-mail: info@albacomp.hu, Web: www.albacomp.hu

