
• Intenzitás: 25-50%
• Fejlesztés területe: Pest megyén kívül.
• Elérhető támogatás: várhatóan 50-300 millió Ft.
• Támogatás formája: vissza nem térítendő, és hitellel kombinált.
• Értékelés módja: standard értékelés (jogosultság, és mérlegelést igény-
lő feltételek bírálata).
• Keretösszeg 2015-ben: 18 milliárd Ft.
• Beadás kezdete: megjelenést követő 30. nap, váratóan 2015 júliusa.
• Kedvezményezettek: főleg termelő tevékenységet folytató KKV-k (TEÁOR 
első számjegy: 1-3).

Mivel készüljön, hogy növelje az esélyeit?

• Végeztesse el az energetikai tervezést. Segítünk reális, üzletileg is helyt-
álló projektet fejleszteni.
• Kérjen be árajánlatokat (90 napig tekint a pályázati rendszer egy     
ajánlatot érvényesnek, kérje ilyen határidővel Ön is!).
• Állapodjon meg az előkészületekre, hogy már csak indítani kelljen, 
amint élesedik a kiírás.
• Indítsa el az engedélyeztetési eljárást, mert könnyen lehet, hogy nélküle 
esélytelen nyerni!
• Már az elejétől minőségi projektmenedzsmentre van szükség. 
• Ha az idei évben tervezi a megvalósítást, valószínűleg a támogató döntés 
előtt kell elindítani, mert a pályázati döntési folyamatok át fognak nyúlni az 
év utolsó harmadába. Ez azt jelenti, hogy a részletes pályázati feltételek 
ismerete nélkül kell a projektet elindítani, ami sok buktatót rejt a későbbi 
elszámolhatóság tekintetében.

Bízunk benne, hogy a fenti információk hozzájárulnak a sikeres felkészüléshez, további információkkal, 
készséggel állunk rendelkezésére!
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Épületenergetika, napelemek, energiafelhasználás csökkentése

Három területre lehet fókuszálni: Épületenergetikai fejlesztések (szigetelés, nyílászáró csere, stb.); 
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (hőszigetelés, nap-
kollektorok, hőszivattyús rendszerek, stb.); és helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal (biomassza erőmű, geotermikus erőmű, stb.).


