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Alapvető cél

Napelemes rendszer telepítésének támogatása
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
Cél a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások
támogatása. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó
gazdasági-termelési
folyamatok
energiafogyasztásának
fedezését
szolgáló napelemes rendszerek telepítése.
Mikro-, kis-, és középvállalkozások

Pályázók köre

Pályázókra vonatkozó
feltételek

Rendelkezésre álló
forrás
A támogatás mértéke

Támogatható
tevékenységek köre

Elszámolható
költségek

Magyarországon székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek:
• rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel
• éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó 3 lezárt
üzleti évben minimum 1 fő volt
Közép-Magyarországi
régióban
megvalósuló
projektek
nem
támogathatóak.
Nem pályázhat az a vállalkozás, amelynek:
• saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
• a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját
tőkéje a törzstőke legkisebb mértéke alá csökkent,
• projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét,
• projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem
benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év
éves beszámoló szerinti személyi jellegű kiadások összegét;
• amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított
végrehajtási eljárás van folyamatban,
• a megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik;
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 15 Mrd forint
A támogatott pályázatok várható száma: 5000-10000 db
A támogatás összege: 1,5 millió Ft – 3 millió Ft.
A támogatás mértéke: 100%
Napelemes
rendszer
beszerzése
és
telepítése
a
saját
energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra
nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, illetve az épületben
működő termelési eszközök villamos-energiaigényének legfeljebb 100
százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes
rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a
fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.
I. Beruházási költségek
• Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség (a napelemes rendszer
beszerzésének és telepítésének költsége).
•

Műszaki, szakmai
elvárások

•

A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a
beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a
200.000 Ft/kW értéket.
A napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a
15 kW-ot.

•

•

•

•

•

•

Projektidőszak
Közreműködő
szervezet
Beadási határidő

Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás,
melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év
időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási
kérelem
benyújtását
megelőző
1
év
fogyasztást
mutató
áramszámláival (havi elszámoló számlák, vagy havi részszámlák és
éves elszámoló számla) szükséges igazolni, mely dokumentumokat a
támogatási kérelemhez nem kell benyújtani. Az áramszámlákat is
elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31éig meg kell őriznie, mely időpontig e számlák ellenőrizhetőek.
Amennyiben
a
fejlesztést
megelőzően
a
fejlesztendő
épület/épületcsoport vagy épületrész nem rendelkezik a projekt
szempontjából releváns önálló energetikai mennyiség mérővel vagy
almérővel, annak beszerelése és üzembevétele a projekt fizikai
befejezéséig kötelező.
Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás,
amelyeknek
nincs
állékonysági
problémája
és
az
épület
tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló
energiát hasznosító rendszer fogadására.
A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal
haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges
teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó
inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye.
A projekt megvalósításának elindításához szükséges releváns
hatályos jogszabályok szerinti egyéb jogerős engedély(ek)et,
amennyiben releváns, legkésőbb a záró kifizetési igénylés
mellékleteként be kell nyújtani.
A projekt keretében kizárólag új (2018 vagy azt követő gyártású),
kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első
üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök,
anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

Maximum 12 hónap.
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.

Programok

2019. május 15. 12.00 órától - 2020. szeptember 30. 12.00 óráig

Forrás: pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu); 2019.04.01.

