











TÁJÉKOZTATÓ TERVEZET 

A Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak c  pályázatról 

Kódszám: GINOP-4.1.3-19 

 
A konstrukció célja: 

Jelen Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza 

környezetterhelés csökkentését, illetve a 

kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló 

napelemes rendszerek telepítése. 

 

Rendelkezésre álló forrás: 

 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft. 
 A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5000-10000 db. 
 A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15- l 2020. szeptember 30-ig. 
 A beruházást a Támogatói Okirat hatályba lépését  12 hónapon belül meg kell valósítani. 

 
T -4.1.3-

Ugyanazon megvalósítási helyszínre, azaz 
telephelyre egy támogatási kérelem nyújtható be. 
 

k köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

 amelyek rendelkeznek legalább három lezárt 
 


támogatási kére

volt; és 


az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországo

azdasági társaságok fióktelepei (Kft, Bt. Rt., Kkt,) 

 

A támogatás mértéke, összege: 

 minimum 1.500.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft. 
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 100%-a lehet, azonban a 

napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges 
teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos 

költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján 

írozandó. 

 
Önállóan támogatható tevékenységek: 

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm 
(hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából. 

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és 

- és szabályozó berendezések 

beszerzése és felszerelése. 

 

váns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 

 napelemes rendszerek telepítése támogatható. A 

napelemes rendszer n kerülhet elhelyezésre. 

 

Nem nyújtható támogatás: 

a) Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során 

lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg; 

b) ; 

c) Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával 

kapcsolatos beruházásokhoz; 

d) A jelen felhívás keretében a fejlesztések az épületek energiahatékonyságának megújuló energiaforrások 

m nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, 

amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely  

e)
tulajdonosok által jóváha

, vagy negatív; 

f) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja 

 a tulajdonosok által 

jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét, 
g) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja 

jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti ; 
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h) megvalósítási helyszínén 
 

i) amely   azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a 

szerinti árbevételének legalább 50%-  

j) amellyel szemben a Nemzeti Adó- 

 

k) Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a Tartalmi értékelési szempontokalapján a kérelemre 

 

 

A projekt területi korlátozása: 

   Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.  

  

vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.  

Fenntartási kötelezettség: 

   A támoga , a támogatás visszafizetésének 

terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

 Egyéb elvárás:  

 Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében a napelemes rendszer elszámolható költsége nem 

haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW 
értéket (Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos 

költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.) 

 A napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kW-ot. 
 ás, melyek a támogatási kérelem 

. 

 A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített 

napelemek összesített névleges teljesítménye. 

 A projekt keretében kizárólag új ( ), kereskedelmi forgalomban, vagy 

-  anyagok 

beszerzése és beépítése támogatható. 
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