
Energetikai pályázatok 2012/13

Összefoglaló

A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat
konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az
energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában. A teljes pályázati keret
94 milliárd forint. A 8 pályázat közös elemei a következők:

• A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás
• A támogatás mértéke:

• Pályázó
• Támogatás

maximális mértéke

• Mikro-, kis- és középvállalkozás • 60 %

• Többségi állami/önkormányzati tulajdonú
vállalkozás

• 60 %

• Költségvetési szervek és intézményeik /
Közoktatási intézmények

• 85 %

• Költségvetési szervek és intézményeik /
Közoktatási intézmények esetében,
amennyiben a projekt vállalkozási
tevékenységhez kapcsolódik

• 60%

• Nonprofit szervezet • 60 %

• Önkormányzati közfeladatot ellátó
Nonprofit szervezet

• 85 %

• Állami közfeladatot ellátó Nonprofit
szervezet

• 100 %

• A pályázók köre:
− Vállalkozás
− Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
− Nonprofit szervezetek
− Átmeneti és technikai besorolású szervezetek

Fontos: konzorciumok nem pályázhatnak!

• Kizáró okok:
− A projekt megvalósításához szükséges elvi szintű engedély(ek) benyújtása

szükséges!(Némely projektnél ez elegendő az első kifizetési kérelem
benyújtásáig)



• Elszámolható költségek
− Projekt előkészítés során a projekt teljes költségvetésének 5 illetve 6%-ig:

Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek megszerezése; jogi szakértő, pénzügyi
tanácsadó, műszaki szakértő díja, általános menedzsment feladatok ellátásának
díja; közbeszerzés; tanulmányok és vizsgálatok elkészítésének díja; tervezés,
egyéb költségek (engedélyek, hatósági díjak…)

− Projektelemek a megvalósítás során: vagyoni értékű jogok és szellemi termékek
megszerzése; ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog
megszerzése; terület-előkészítés, terület rendezés; sajátos technológiai
műveletek; építés; eszközbeszerzés, projekt menedzsment; mérnöki feladatok,
tájékoztatás és nyilvánosság

• Egyéb korlátozások:

− Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt
esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás.

− Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás
pénzügyi megtérülési rátája (BMR) kisebb, mint 1 illetve 2,00 %, vagy
meghaladja a 15,00 %-ot.

− A projekteknek energetikai audito(ko)n kell alapulniuk.
− A projekt megvalósítása során kötelező a műszaki ellenőr alkalmazása.
− Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-

ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához
kapcsolódik.

− A pályázat nem eredményezhet közvetlen nyereséget a kedvezményezett
számára!

A pályázatok benyújtása a meghirdetéstől számított 60. napot követően
lehetséges.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!



A pályázatok összefoglaló táblázata

KEOP-2012-4.10.0/A
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló

energiaforrásokkal

Rendelkezésre álló forrás
7 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 2 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend
szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 5 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti
és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

1. lépés: Energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat

2. lépés: Ajánlatkérés/közbeszerzés

3. lépés: feltételes vállalkozói szerződés megkötése

4. lépés: Pályázat benyújtása/támogatási döntés

8. lépés: Épületenergetikai tanúsítvány

Támogatás összege

Minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Támogatható tevékenységek

I. Épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése megújuló
energiaforrásból

a) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása

II. Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló
energiaforrásból

a) Napkollektoros rendszer telepítése

b) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása

III. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és/vagy villamosenergia-
igényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

a) Napkollektoros rendszer telepítése

b) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása (Biomassza,
Faelgázosító, Apríték és pellet kazán)

c) Napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)



IV. Épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen
kielégítése megújuló energiaforrásból

a) Napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)

A következő fajlagos nettó költségszinteket kell figyelembe venni:

 Napkollektoros rendszerek esetében: nettó 270 000 Ft/m2 abszorber
felületre vetítve

 Napelemes rendszer estében a beépített villamosenergia-igényre
vetített beruházási költség: nettó 800 000 Ft/kW

 Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer esetén:

o A mezőgazdasági gépkatalógusban szereplő termék esetén
az ott megadott érték.

o  A mezőgazdasági gépkatalógusban nem szereplő termék
esetén nettó 200 000 Ft/kW

KEOP-2012-4.10.0/B

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Rendelkezésre álló forrás

9 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 2 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend
szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 7 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti
és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.

Támogatás összege

Jelen pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió
maximum 1 milliárd Ft lehet.

Támogatható tevékenységek

• Napenergia hasznosítása

• Biomassza-felhasználás

• Geotermikus energia hasznosítása

• Hőszivattyús rendszerek telepítése

• Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával



• Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló
energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása

KEOP-2012-4.10.0/C
Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és

villamos energia, valamint biometán termelés

Rendelkezésre álló forrás
14 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 2 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési
rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 12 Mrd Ft vállalkozások és
átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.

Támogatás összege
minimum 1 millió maximum 1 milliárd Ft

Támogatható tevékenységek
1) Napenergia alapú villamosenergia termelés
a) Hálózatra kapcsolódó 500 kWp alatti teljesítményű fotovoltaikus rendszerek.
b) Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek.

2) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre
a) Szilárd biomassza közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és villamosenergia-termelésre.
Új, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő, szilárd biomassza hasznosító, nagy
hatékonyságú, kisméretű (20 MWe kapacitásnál nem nagyobb) erőmű kiépítése
b) Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (pl. növényi olaj, etanol,
stb.) energiahordozóvá alakítása, kapcsolt hő- és villamosenergia termelésre történő
hasznosítása.
3) Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása,
villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása
4) Biogáz-termelés és felhasználás
5) Geotermikus energia hasznosítása
6) Szélenergia-hasznosítás

KEOP-2012-5.4.0.
Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló

energiaforrások felhasználásának lehetőségével

Rendelkezésre álló forrás
A konstrukció 2012-13-as teljes kerete 4 milliárd Ft.

Támogatás mértéke
30-50%



Támogatás összege
Minimum 10 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.

A pályázók körének meghatározása
Vállalkozások, jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távhőszolgáltatói
működési engedéllyel rendelkeznek!

Támogatható tevékenységek
1) Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése (távhő-szolgáltatói engedéllyel
rendelkezők esetében) az ún. közszolgáltatási határozat feltételrendszerének
megfelelően.
2) Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése (távhő-szolgáltatói engedéllyel
rendelkezők esetében) az ún. regionális beruházási támogatás feltételrendszerének
megfelelően

KEOP-2012-5.5.0/A
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos

átalakítása

Rendelkezésre álló forrás
A KEOP-2012-5.5.0 konstrukció 2012-13-as teljes kerete 30 milliárd Ft.
KEOP-2012-5.5.0/A komponensre 11,5 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 5,5 Mrd Ft
költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit
szervezetek (kivéve egyházak);  1 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai
besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre. A közvilágítás energiatakarékos
átalakítására 5 Mrd Ft fordítandó.

Támogatás összege
1 millió Ft feletti de, maximum 500 millió Ft lehet.

Támogatható tevékenységek
A) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a
felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló
épületcsoport egészén.
B) Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve
a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése
C) Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
D) Közvilágítás energiatakarékos átalakítása



KEOP-2012-5.5.0/B
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás

hasznosítással kombinálva

Rendelkezésre álló forrás
7,5 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 2 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai
besorolású szervezetek számára, 5,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend
szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek (kivéve egyházak) számára

Támogatás összege
50 millió Ft feletti de, maximum 500 millió Ft lehet.

Támogatható tevékenységek
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
B) Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve
a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése
C) Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
D) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek

Jelen konstrukció keretében a nem kombinált (megújuló energiák felhasználása
és épületenergetikai fejlesztések) projekt nem támogatható. A nem kombinált
energiahatékonyság javításra vonatkozó projekt a KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-
2012-5.5.0/C pályázati konstrukciók keretei között adandóak be.

KEOP-2012-5.5.0/C
Épületenergetikai fejlesztések

Rendelkezésre álló forrás
4 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 2,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend
szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek(kivéve egyházak); további 1,5 Mrd
Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll
rendelkezésre.

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

1. lépés: Energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat

2. lépés: Ajánlatkérés/közbeszerzés

3. lépés: feltételes vállalkozói szerződés megkötése

4. lépés: Pályázat benyújtása/támogatási döntés

8. lépés: Épületenergetikai tanúsítvány



Támogatás összege
Minimum 1 millió Ft, maximum összege 50 millió Ft.

Támogatható tevékenységek
A) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a
felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló
épületcsoport egészén.
B) Intézmények fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a
vállalkozások nem termelési célú fűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése
C) Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

A fenti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók!

KEOP-2012-5.5.0/D
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás

hasznosítással kombinálva

Rendelkezésre álló forrás

4 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 2,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend
szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek (kivéve egyházak); További 1,5 Mrd
Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll
rendelkezésre.

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

1. lépés: Energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat

2. lépés: Ajánlatkérés/közbeszerzés

3. lépés: feltételes vállalkozói szerződés megkötése

4. lépés: Pályázat benyújtása/támogatási döntés

8. lépés: Épületenergetikai tanúsítvány

Támogatás összege
Minimum 1 millió Ft, maximum összege 50 millió Ft.

Támogatható tevékenységek
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
B) Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve
a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése
C) Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
D) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek


