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Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
(TOP_Plusz-2.1.1-21)
Kivonat
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 90.050.000.000 Ft.
Pályázók köre:
a) Helyi önkormányzatok (GFO 321)
b) Megyei önkormányzat (GFO 321)
c) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
d) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
e) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
f) Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576)
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
g) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
h) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; GFO 599), amelyben az állam
vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik
i) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy helyi önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve
vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
Támogatható tevékenység:
Önállóan támogatható tevékenységek:
Többségi önkormányzati tulajdonú épületek, valamint a megyei önkormányzat (GFO 321) kisebbségi
tulajdonában álló épületek, amelyek tekintetében egyúttal az állam a további (többségi) tulajdonos
vonatkozásában:









Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése
által
Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje,
és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása
Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló
energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító
rendszerre való csatlakozás megteremtése
Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi
önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata,
illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-
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juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező
vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.
Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (smart grid) és okos
mérés (smart metering) rendszer létrehozása

Választható önállóan támogatható tevékenységek:
 Szemléletformálási, tájékoztatási tevékenység.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 Akadálymentesítés
 Azbesztmentesítés
 Nyilvánosság biztosítása
 Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása
 Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a
kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
 Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló
energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító
rendszerre való csatlakozás megteremtése
 Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek
korszerűsítése
 Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése
A támogatás összege: minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó
területspecifikus mellékletében
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás mértéke: 100% intenzitású.
Benyújtási időszak: megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként
megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.
Projekt befejezése: 36 hónap
Fenntartási időszak: 5 év

 Felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség?
Pályázna, de további információkra van szüksége?
 Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni?
 Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe?
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Akkor keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma!
 Megvizsgáljuk a vállalkozását
 Átbeszéljük a pályázati feltételeket
 Díjmentes pályázati előminősítést végzünk
 Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz
 Elkészítjük nyerő pályázatát!
Euten Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.
Információ, ügyfélregisztráció:
Frik János
Mobil: +36 20 399 3703
E-mail: frikjanos.euten@gmail.com
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