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Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem
meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével
KEHOP-5.1.2-17
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017 év 04 hó 17 naptól
2019 év 04 hó 17 napig van lehetőség.

A felhívás célja:
A felhívás célja, az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra
a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell érje a bruttó végső
energiafogyasztáson belül. Jelen felhívás az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt
mutató Nemzeti Energiastratégiára épülő Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási
Cselekvési Tervében kitűzött teljes bruttó energiafelhasználáson belül elérendő 14,65%-os
megújuló részarány teljesítéséhez, ezzel összhangban a KEHOP 5. prioritás 1.
intézkedésében megfogalmazott célokhoz járul hozzá.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-7 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1000 millió Ft maximum
3000 millió Ft.
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b) A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség1 10%-a, a maximális
mértéke a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 74.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az összes
elszámolható költség 45 %-a.
c) Az elszámolható költség a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 76.§. (3) bekezdése alapján
kerül meghatározásra az alábbiak figyelembevételével:
Támogatás igény keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül
kapcsolódó beruházási költség számolható el, azaz a beruházási többletköltségre igényelhető
támogatás, amelynek meghatározása az alábbi lépések alapján történik A költségek közül
csak azokat kell figyelembe venni, melyek a Felhívás 5.5 és 5.6 fejezete szerint a támogatás
szempontjából elszámolható költségnek minősülnek. A kedvezményezett által nem
elszámolhatónak minősített költségek nem vehetők figyelembe a számításnál.
1. Megújuló energiaforrást hasznosító beruházás energetikai jellemzőinek és
elszámolható beruházási költségének meghatározása (Tervezett beruházás).
2. Az 1. pontban meghatározott fejlesztési céllal azonos alternatív (fosszilis energiát
hasznosító) beruházás beruházási költségének kiszámítása (Alternatív beruházás).
Alternatív beruházásként az a fejlesztés értendő, amely műszaki jellemzőiben, energetikai paramétereiben a megújuló beruházásban szereplő műszaki
tartalommal egyenértékűnek tekinthető.
Magyarországon, villamosenergia és kapcsolt hő és villamosenergia termelés
esetén Alternatív beruházásként gázmotoros termelő egységet kötelező
figyelembe venni, melynek Irányító Hatóság által elismert fajlagos beruházási
költsége 218 millió Ft/MW.
A gázmotoros villamosenergia-termelés az alábbi jellemzőkkel vehető
figyelembe.
A
B
C

Fajlagos beruházási költség
218.000
Ft/kW
Csúcskihasználási óraszám
7.500
h/év
Éves átlagos fajlagos kiadott
7.500
kWh/kW/év
villamosenergia-mennyiség (B)
D
Élettartam
25
év
E
Élettartam alatt kiadható fajlagos
187.500
kWh/kW
villamosenergia-mennyiség (C*D)
F
Élettartam alatt kiadható
1,16
Ft/kW
villamosenergia-mennyiségre vetített
fajlagos beruházási költség (A/E)
Az Alternatív beruházás beruházási költségének meghatározása érdekében a megújuló
energiaforrást hasznosító tervezett beruházásnak megfelelő termelt energiamennyiséget és
élettartamot kell figyelembe venni, majd ezeket megszorozni az Irányító Hatóság által elismert
1,16 Ft/kWh fajlagos beruházási költséggel.
3. Az 1. pontban megadott Tervezett beruházás és a 2. pontban megadott Alternatív
beruházás közötti költségkülönbség meghatározása (Többletköltség).
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A beruházási többletköltség számítás alapján meghatározott többletköltség.
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A beruházási többletköltség, vagyis az elszámolható költség meghatározása
érdekében a megújuló energiaforrást hasznosító tervezett beruházás beruházási
költségéből le kell vonni az alternatív beruházás beruházási költségét: az 1,16 Ft/kWh
és az éves tervezett kiadott villamosenergia-mennyiség, valamint a tervezett élettartam
szorzatát (vagyis az élettartam alatt tervezetten értékesítésre kerülő villamosenergiamennyiség és az alternatív fajlagos beruházási költség szorzatát).
4. A támogatás összege a Többletköltség és a projektre vonatkozó támogatási
intenzitás (maximumát lásd felhívás 5.3. pont) szorzataként határozható meg.
Támogatást igénylők köre:
VÁLLALKOZÁS (1)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozások
141 Európai részvénytársaság
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
Jelen felhívás keretében nagyvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok nyújthatnak be
támogatási kérelmet.
Önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
• Megvalósítás
o Szakmai célt szolgáló tevékenységek
- Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú villamosenergia
termelő rendszer kialakítása.
- Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú kapcsolt hő és
villamosenergia termelő rendszer kialakítása.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
• Projekt-előkészítés
• Megvalósítás
o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a
tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)
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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.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő
rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az
előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában
kell igazolni az önerő rendelkezésre állását.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi
jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd
forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
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