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Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 

önkormányzatai számára 
KEHOP-5.2.9-15 

 
 

Jelen felhívás célja az energiahatékonysági fejlesztések megvalósításának ösztönzése és a 

decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedése. 

 
Pályázók köre 

- Közép-magyarországi települési önkormányzatok (GFO 321) 

 
A támogatás formája, összege, mértéke:  

 

- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a 

- Minimum 50 millió Ft, maximum 250 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás 

 
Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam:  
A Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap. 
 
 
Megvalósítandó tevékenységek: 

 

a) Projektelőkészítés 

 
 

b) Megvalósítás 

• Szakmai célt szolgáló tevékenységek: 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása TNM rendelet szerinti 

épülethatároló szerkezetek fejlesztésével 

II. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 

villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület 

villamosenergia-ellátásához 

• Járulékos feladatok (beleértve a projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a 

tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is) 

 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Megvalósítás 

• Szakmai célt szolgáló tevékenységek: 
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I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása TNM rendelet 

szerintiépülethatároló szerkezetek fejlesztésével 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

 

• Projektelőkészítés 

• Megvalósítás 

Szakmai célt szolgáló tevékenységek: 

II. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem  kapcsolódó) 

villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben  érintett épület 

villamosenergia-ellátásához 

• Járulékos feladatok (beleértve a projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a 

tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is) 

 

Az elszámolható költségek mértéke: 
 

Költségtípus 
Maximális mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve (%) 
vagy maximális összeg 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve 
közbeszerzési eljárások lefolytatásának 
költsége)  

 4%  

Közbeszerzési eljárások lefolytatása  0,5%  

Műszaki ellenőri szolgáltatás 2 %  

Projektmenedzsment  1,5%  

Tájékoztatás és nyilvánosság 0,5%, de legfeljebb 300.000 Ft 

 

Az elszámolható költségek:  
 

1. Projekt előkészítés költségei 

 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége 

 Közbeszerzés költsége 

 Projektmenedzsment 

2. Beruházáshoz kapcsolódó projektmegvalósítási költségek: 

 Szakmai célt szolgáló tevékenységek 

• Építéshez kapcsolódó költségek 

 Járulékos feladatok 

•  Műszaki ellenőri szolgáltatás 

• Projektmenedzsment 

• Kötelezően előírt nyilvánosság 

• Egyéb szolgáltatási költségek (kivitelezési munkák befejezését követő 
tanúsítványok költségei, használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek 
költségei, egyéb hatósági díjak) 
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Előleg igénylése  

- maximum a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a.   

 

 

 

 

Következő benyújtási időszak: 2017. december 8. – 2017. december 14. 
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