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Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések 
támogatása kkv-k részére 

GINOP-4.1.5-22 
 

Pályázat célja 

A pályázat célja az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítása, megújuló 
energiát termelő rendszerek alkalmazása, továbbá a környezettudatos gazdasági versenyképesség 
erősítése, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentése, illetve a 
vállalkozások rezsiköltségeinek csökkentése. 
 

A projekt megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.  
 

Pályázók köre 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek: 

- rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel, 
- éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 
- Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

 
Pályázati kérelmet konzorcium nem nyújthat be. 

 
Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.  

 
Kizáró okok 

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére: 

- amelynek a legutolsó lezárt teljes üzleti év éves beszámolója alapján saját tőkéje negatív, 
- amelynek a legutolsó lezárt teljes üzleti év éves beszámolója alapján saját tőkéje, a törzstőke 

(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 
- amelynél az igényelt támogatási összege meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámoló szerinti árbevétel összegét, 
- amellyel végrehajtási eljárás van folyamatban a benyújtás időpontjában,   
- amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, GINOP-4.1.3-19 kódszámú 

vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely 
vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban,  

- amely a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP_PLUSZ-1.3.1-21 
vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy 
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fióktelepen elhelyezkedő épület/épületcsoport kapcsán már részesült támogatásban a 
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energiahatékonysági 
beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában.  

- amely mezőgazdasági termelőnek minősül. 
 
Támogatható tevékenységek köre 

Önállóan támogatható tevékenységek (amennyiben, az energetikai korszerűsítésre kerülő épület 
energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. 
DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás) 
 
A. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése: 
a) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő 

épülethatároló szerkezetek hőszigetelése 
b) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő 

épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező 
korszerűsítése 

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

a) A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder 
csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése  

 
III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

a) Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez 
kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. 
szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást 
eredményeznek. 

 
Önállóan nem támogatható tevékenységek 

B. 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 

 
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 
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a) 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszer telepítése hálózati 
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban 
folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.  

 
IV. Földhő-víz vagy levegő-víz hőszivattyús rendszer alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre 

és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 
 
C. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése: 

- E tevékenységek kizárólag A) I. b. projektelem megvalósítása esetén támogatható 
tevékenység.  
 

 Támogatás összege 

- Az igényelhető feltételesen visszatérítendő támogatás összege minimum 75 millió Ft, maximum 
500 millió Ft 

 
Előleg 

- Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft. 
 

Támogatás intenzitása 

- A támogatás intenzitása maximum 90% lehet. 
 
Fenntartási kötelezettség 

- A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 3 évig. 
 

Önerő 

- A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

 
 

A pályázatok benyújtására lehetőség lesz:  

2022. május 11. 9:00-tól 2022. június 10. 12:00-ig 

 


