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Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai
fejlesztések KKV-k számára

GINOP-4.1.4-19
A KKV szektor energiafelhasználásának csökkentése, a megújuló energiaforrás-felhasználás
növelése, ezáltal pedig a kibocsátott üvegházhatást okozó gázok csökkentése.
A támogatás mértéke és összege
A támogatás összege: 3 – 100 millió Ft.
A támogatás mértéke maximum 55% lehet.
A kérelmek benyújtásának határideje
2019. november 11. – 2020. január 15.
Támogatásban részesíthetők köre
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

•
•
•

amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum 1 fővolt;
amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

gazdálkodási formakód szerint:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Korlátolt felelősségű társaság
Részvénytársaság
Egyéb szövetkezet
Közkereseti társaság
Betéti társaság
Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
Egyéni cég
Egyéni vállalkozók
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Nonprofit részvénytársaság
Nonprofit közkereseti társaság
Nonprofit betéti társaság

jogi forma szerint:

•
•

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
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Támogatható tevékenységek
Megújuló energia felhasználása
A GINOP-4.1.4-19 során a fejlesztéssel érintett épület energiaigényének minimum 15
százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható

•
•
•
•

Napkollektoros rendszer telepítése
Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
Napelemes rendszer minimum 15 kWp teljesítménnyel
Hőszivattyú rendszerek alkalmazása

Energiahatékonyság javítása

•
•
•

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

A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Budapesten és a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló
projektek.
Elszámolható fajlagos költségek

•

•
•
•

napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek
összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000
Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges
teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;
napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem
haladhatja meg a 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves
kollektor esetében;
szilárd biomassza kazán rendszer esetében a GINOP-4.1.4-19 pályázatban a kazán
teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kW
értéket;
hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített
elszámolható költség nem haladhatja meg a

– földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kW értéket
– levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kW értéket.
Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.
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