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GINOP-4.1.4-19 

 

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság 

növelését célzó épületenergetikai fejlesztések 

támogatása 

A pályázat célja az épületek energiatakarékosságának és 

energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások 

felhasználására irányuló beruházások megvalósításának támogatása. 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások 

• kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, amelyek: 

a) rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel 

b) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt 

TERVEZET!

A pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

Nem pályázhat az a vállalkozás, amelynek:

• projektje az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, 

legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, 

• saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámolója alapján negatív 

• a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a 

saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 

• amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a 

támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, 

• amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú pályázatból 

ugyanazon épület napelemes fejlesztése esetében már részesült támogatásban. 

TERMELÉSI CÉLÚ NAPELEMBRE  ÖNÁLLÓAN IS!!



A támogatás összege: 3 millió Ft – 100 millió Ft. 

A támogatás mértéke: max. 55% 

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének kielégítése 

céljából, fűtésrásegítésre, hűtésre.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése az érintett épület fűtési és HMV 

igények kielégítése céljából.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett 

épület és az abban folyó gazdasági termelési folyamatok villamosenergia-ellátáshoz (min. 15 kWp 

rendszer, kizárólag az épület tetőszerkezetén)

IV. Hűszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre 

és/vagy fűtésrásegítésre

  Beadási határidő: 2019. július 30. 12:00 órától, 2019.09.10. 12:00 óráig 

Forrás: pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu); 2019.04.08. 

A pályázat részleteit IDE kattintva olvashatja!

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségeinek csökkentése 

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

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

Építés: építés bekerülési értéke, vagy ezen belül: felújítás, beüzemelési költségek, egyes bontási 

munkálatok költségei (pl: nyílászárók, redőnyök, hőtermelők, hőleadók, stb.).

Eszközbeszerzés: új eszköz beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához szükséges. (Önállóan 

nem támogatható!) 

Elszámolható beruházási költségek:

http://www.iparkamaraszolnok.hu/wp-content/uploads/2019/05/GINOP-414-19-KKV-%C3%89p%C3%BCletenergetika_Kivonat.pdf


Hogyan teheti fel a kérdéseit? 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

szaktanácsadói készséggel állnak az Ön és vállalkozása 

rendelkezésére. Amennyiben vállalkozása működtetése közben 

bizonytalan egy ügy kapcsán, keresse megújult honlapunkon a 

www.iparkamaraszolnok.hu oldalon, a Gazdaságfejlesztés főmenü / 

Tanácsadók menüpont alatt szakértőinket.  
 

1. „Kérdezze a szaktanácsadót!” élő linkre kattintva az oldal egy 

elektronikus formanyomtatványon kéri az Ön adatait és 
elérhetőségeit. (Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel érdekében 

pontosan adja meg adatait!) 
2. A kérdés természetétől függően válassza ki a megfelelő 

szakembert, a megjelölt szakterület alapján. 

3. Írja le kérdését a nyomtatvány alján megjelölt területre. majd 

kattintson a „KÜLDÉS” gombra! 

 

Amennyiben a küldés sikeres volt, megjelenik kamaránk 

automatikus válaszüzenete: „Köszönjük megkeresését! Kérdését 
megkaptuk, melyre szaktanácsadónk öt napon belül megküldi 
válaszát!”  

VALAMELYIK PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN 
KÉRDÉS MERÜLT FEL ÖNBEN?

EZ ESETBEN KÉRDEZZE BÁTRAN KAMARAI SZAKTANÁCSADÓINKAT!

Aki Önnek válaszol:

BÜK I  PÉ T ER

Pályázat i  tanácsadó ,    

Pályázat í ró  

 

Kérdezze a tanácsadót! 
 

KATTINTSON IDE!

?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTkq7PF4h7FiBGm_42WQpmSiKPu2jR9Ayfz38h8AT1j3BLuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTkq7PF4h7FiBGm_42WQpmSiKPu2jR9Ayfz38h8AT1j3BLuQ/viewform

