
Az energetikai pályázatokról 
szakszerűen

Mit kell tudnunk a sikeres 
pályázáshoz?



www.gwconsulting.hu

513 Mrd Ft
kapacitásbővítés

146 Mrd Ft
informatika 

160 Mrd Ft
energetika 

581 Mrd Ft 
innováció 

12 ezer milliárd 
forintos keret

60%
gazdaságfejlesztés

40%
humánerőforrás-fejlesztés

infrastruktúrafejlesztés
energiahatékonyság



Mikro-, kis- és középvállalkozások:

• legalább 1 lezárt, teljes üzleti év 

• minimum 1fő munkavállaló

• kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok,

• egyéni vállalkozók, egyéni cégek

• kevésbé fejlettnek minősülő régióban 
telephely

GINOP:
VNT: 59,45 Mrd Ft
VT: 62,08 Mrd Ft
VEKOP: 
VNT/VT: 5,88 Mrd Ft

VNT: min. 3 mFt
max. 50mFt

VT: min. 3 mFt
max. 50mFt

VNT: max. 45%
VT: max. 45%

2017. március 16-tól 

Megújuló energia használatával megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált 
hiteltermékkel GINOP-4.1.1 / VEKOP-5.1.1



A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

• Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

• Épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

• Nyílászárók cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

• Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékolók beépítése

• Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

• Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése

• Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
kialakítása

• Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

• Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Kizárólag komplex projektjavaslatot lehet benyújtani

Megújuló energia használatával megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált 
hiteltermékkel GINOP-4.1.1 / VEKOP-5.1.1



B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

• Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének
részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre

• Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett
épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

• Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület
villamosenergia-ellátásához

• Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati
melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Kizárólag komplex projektjavaslatot lehet benyújtani

Megújuló energia használatával megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált 
hiteltermékkel GINOP-4.1.1 / VEKOP-5.1.1



A kölcsön kondíciói

Kamat 2% / év 

Kezelési költség Nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási 
jutalék 

Nem kerül felszámításra

Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra

Késedelmi kamat 
A Polgári Törvénykönyven meghatározott mértékű késedelmi 
kamat 

Egyéb költségek 
Kizárólag harmadik felet illető (pl. értékbecslői, közjegyzői díj)
egyéb díjak számolhatók fel

Kölcsön futamideje 
A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, 
amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel 
együtt értendő. 

Rendelkezésre tartási idő: 
A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de 
nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől 
számított legfeljebb 24 hónap. 

Türelmi idő: 
A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de 
max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap utolsó napja. 



Támogatható épületek 

• maximum 10 db külön álló épület és/vagy azonos fűtési körön lévő 
épületekből álló épületcsoport 

• 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel 

• nincs állékonysági probléma

• nem volt pályázatban fejlesztve

• az elmúlt 1 évben rendeltetésszerűen használták

• új épület nem lehetséges

• BMR eléri a 2,00 %-ot, illetve nem haladja meg a 15,00%-ot



Pénzügyi
eszközök



Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének 
növelése célú Hitelprogram GINOP-8.3.1-16

Kizárólag a konvergencia régióiban 
megvalósuló projektek támogathatóak! 

CÉL: 

• A hazai KKV-k 
versenyképességének 
növelése

• Korszerű termék- és 
szolgáltatásfejlesztési 
képességek 
megteremtése

• Jövedelem termelő 
beruházások támogatása

Projekt területi korlátozása: 



Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének 
növelése célú Hitelprogram GINOP-8.3.1-16

• új/használt eszközök beszerzése

• építés (átalakítás, bővítés, felújítás)

• ingatlanvásárlás (max. 10%)

• immateriális javak beszerzése

• haszongépjármű beszerzése 

• élelmiszeripari beruházások

• turisztikai fejlesztési projektek

KKV-k
• egyéni vállalkozók
• gazdasági társaságok 
• szövetkezetek

Kamat: 0%

Támogatható hitelcélok: 

Futamidő: 
max.  15 év

min. 1 mFt
max. 600 mFt

Keretösszeg: 
44 Mrd Ft. 

A pályázat már benyújtható! 
Hitelkérelmek benyújtásának végső 

időpontja 2018. október 01.  



Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének 
növelése célú Hitelprogram GINOP-8.3.1-16

Haszongépármű beszerzése: 

• TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható
• a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a, 
• a gépjárműnek meg kell felelnie az európai kibocsátási normáknak 

Turisztikai fejlesztésű projektek:

• szálláshely-fejlesztés;  infrastruktúra fejlesztése; 
• nagy vonzerejű fürdők fejlesztése; 
• tematikus parkok kialakítása és fejlesztése

Élelmiszeripari beruházások: 

Amennyiben a vállalkozása középvállalkozásnak minősül, úgy az ANNEX I.-es listán 
szereplő termék előállítására igényelhet támogatás.  



KKV energia hitel GINOP-8.4.1/B-16 

• Megújuló energiaforrás (a szélenergia 
kivételével) felhasználásával hálózatra 
termelés céljából villamos energia vagy 
kapcsolt hő és villamos energia 
előállítása

KKV-k:
 egyéni vállalkozó
 egyéni cég
 gazdasági társaság
 szövetkezet

Kamat: 0%

Támogatható hitelcélok: 

Futamidő: 
max. 15 év

min. 1 mFt
max. 1 000 mFt

Hitelkérelmek benyújtása 
2017. február 28-tól 

2018. június 30-ig lehetséges. 

Keretösszeg: 
30 Mrd Ft



KKV energia hitel GINOP-8.4.1/B-16 

 Előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, 
engedélyezési dokumentumok elkészítése, műszaki, 
kiviteli és tendertervek elkészítése)

 Beruházási tevékenységek (ingatlanvásárlás -max. 
10%, új tárgyi eszköz beszerzése, immateriális javakra 
irányuló beruházás 

 Megvalósításhoz kapcsolódó költségek 

A hitel felhasználása: 



14 iroda

200 munkavállaló

215 Mrd Ft 
elnyert támogatás

4 ország

4000
nyertes 
pályázat

2000
aktív ügyfél



Pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás 

Szolgáltatásaink

Projektmenedzsment

Közbeszerzések

Megvalósíthatósági tanulmányok

Smart City stratégia / SEAP tanulmány készítése

Pályázatírás



5 ország pályázatainak ismerete, külpiacra jutás támogatása

Erősségünk

Teljes körű projektmenedzsment

Szakképzett pályázatírói csapat

Országos tanácsadói hálózat

Projektgenerálás

Pályázati információszolgáltatásban az első



Mitől innovatív egy vállalkozás?


