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Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése a KEOP-7.9.0 konstrukcióban
előkészített villamosenergia termelő rendszerek telepítésével
KEHOP-5.1.3-17
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017 év 05 hó 15 naptól
2019 év 05 hó 15 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 felhívás célkitűzése, hogy ösztönözze a decentralizált, környezetbarát megújuló
energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, így a hálózatra termelő, nem épülethez
kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelést szolgáló technológiák kialakítását. A
támogatott fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a megújuló energiaforrás felhasználás
növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7-14 db.
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Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft,
maximum 3500 millió Ft.
b) A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%-a, a maximális
mértéke a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 74.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 45 %-a.
Támogatást igénylők köre:
VÁLLALKOZÁS (1)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
114 Részvénytársaság
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.
Jelen felhívás keretében a KEOP-7.9.0 konstrukcióban megvalósított előkészítési projektek
kedvezményezettjei nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Konzorciumi forma esetén a támogatást igénylő szervezetre vonatkozó jelen felhívás szerinti
előírásoknak való megfelelést a konzorciumi szerződésben rögzítetteknek megfelelően kell
teljesíteni a konzorciumvezetőnek és/vagy a konzorciumi tagoknak azzal a kiegészítéssel,
hogy mind a konzorciumvezetőnek, mind valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a
Felhívás 4.2 pontjában foglalt előírásoknak.
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, kapcsolt hő és villamosenergia termelő rendszer
kialakítása és a megtermelt hő és villamos energia értékesítése.
- Biogáz-termelés és felhasználás. (Szennyvízből keletkező biogáz
kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra történő hasznosítási
rendszer kialakítása.)
- Napenergia alapú villamosenergia termelés. (Hálózatra kapcsolódó,
nem épülethez kötött fotovoltaikus rendszerek kialakítása)
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
• Projekt-előkészítés
• Megvalósítás
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o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat,
a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)
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.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az
irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó
projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
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