Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára
KEHOP-5.2.13
Jelen Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az
energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát
megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.
A rendelkezésre álló forrás összege:
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 Mrd Ft
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 33 – 200 darab
A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió
Ft
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet.
A támogatás mértékét projektenként szükséges megállapítani, az alábbi módon megállapított támogatási
összeg és az elszámolható költség hányadosa alapján:
Az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése [kWh] x 400 [Ft/kWh] + a projekt
keretében tervezett kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 490 000 [Ft/kW].
Támogatást igénylők köre


A pályázaton közfeladatot ellátó bevett egyház, vagy annak közfeladatot ellátó belső egyházi jogi
személye vehetnek részt.

Gazdálkodási formakód szerint
 551- Bevett egyház
 552- Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 555- Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség!
Támogatható tevékenységek
Önállóan támogatható tevékenységek


Megvalósítás
o Szakmai célt szolgáló tevékenységek
I.
Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5.
sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.
II. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek
 Projekt-előkészítése
 Megvalósítás
o Szakmai célt szolgáló tevékenységek
I.
Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése, amennyiben a fejlesztés tárgyát képező épület a fejlesztés előtti

állapotban nem felel meg a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. melléklet I. pontban
foglaltaknak
II. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület
villamosenergia-ellátásához.
o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is).
A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektek keretében a építéshez kapcsolódó költségek piaci ár
alátámasztásának minden esetben közbeszerzési eljárás lefolytatásával kell megtörténnie.
Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást
igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:
1. A fejlesztést a vonatkozó szabályozásnak megfelelően kell elvégezni, különös tekintettel az
alábbi jogszabályokra:
 az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM
rendelet („a továbbiakban: 7/2006. (V.24.) TNM rendelet”): az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról;
 az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet);
 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
2. Egy támogatási kérelem keretében több épület fejlesztése is támogatható, azonban egy épület
több támogatási kérelemben történő fejlesztése a támogatási kérelmek elutasítását vonja maga után.
3. Amennyiben egy támogatási kérelemben több épület fejlesztése történik, úgy a Felhívásnak
történő megfelelés épületenként értendő.
4. Támogatás csak olyan beruházás finanszírozásához nyújtható, amelynek célja meglévő állapot
hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítés. Új építés, bővítés ebben a
konstrukcióban nem finanszírozható.
5. A projektnek a fejlesztés előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján
számítással készített épületenergetikai tanúsítványon, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet szerint végzett számításokon kell alapulnia. A projekt indikátorait ezen számítások
alapján, illetve a megújuló energia előállítására beállított kapacitást a gyártó/ hivatalos forgalmazó által
kiállított dokumentum alapján kell megállapítani.
6. Az energetikai tanúsítványt és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó számításokat egy a
Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és TÉ
(épületek energetikai tanúsítása - energetikai tanúsító) vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében
szereplő SZÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és TÉ jogosultsággal rendelkező szakértőnek (a
továbbiakban: „Szakértő tanúsító”) kell elvégeznie. A „Szakértő tanúsítóra” vonatkozó követelménynek
két szakértő együttes alkalmazásával is meg lehet felelni.
7. A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben
támogatható, ha a rendszer megfelel a tervezéskor hatályos hazai jogszabályokban foglalt elvárásoknak.

8. A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben
támogatható, ha az energiaellátással érintett épület megfelel a rá vonatkozó energetikai
követelményeknek.
9. Napelemes projekt(rész) esetén:
 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 hálózati engedélyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződést, mérőhelyi
adatlapot annak rendelkezésre állását követően haladéktalanul, de legkésőbb az első
fenntartási jelentésig szükséges benyújtani
10. A kivitelezési munkák befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm.
rendelet szerint számítással meghatározott épületenergetikai tanúsítványt és a támogatási szerződésben
vállalt indikátorok teljesülését alátámasztó számításokat, melyeket legkésőbb a záró kifizetési igényléssel
egyidejűleg szükséges benyújtani.
11. A projekt használatbavételéhez kapcsolódó jogerős hatósági engedély(eke)t annak
rendelkezésre állását követően haladéktalanul, de legkésőbb az első fenntartási jelentéssel egyidejűleg
szükséges benyújtani, amennyiben releváns.
12. A projektnek a támogatást igénylő által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia.
Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
A) Projekt-előkészítés költségei
B) Beruházáshoz kapcsolódó projektmegvalósítási költségek

Előleg igénylése
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a lehet.
A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország területe.
Projekttel kapcsolatos előírások
 Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló
energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott
támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM
rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.




Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből
álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns
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.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig köteles a projektet fenntartani.
Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető.
Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor
nem minősül fizikailag befejezettnek.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre a projekt fizikai
befejezésére
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30 nap, de legkésőbb 2023.
december 31.
Támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. október 1-től legkésőbb 2020.
január 31-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:
 2019. október 1-től 2019. október 7-ig
 2019. november 11-től 2019. november 18-ig
 2020. január 24-től 2020. január 31-ig.
A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek.
Forrás: www.palyazat.gov.hu További
információk:
Telefon: (+36/1) 797-1736
E-mail: info@projectmine.hu
Web: www.projectmine.hu

