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Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis és középvállalkozásoknak

GINOP-4.1.3-19 – ideiglenesen felfüggesztve

• Napelemes rendszerre szeretne pályázni és az átlagos havi villanyszámlája 15.000 – 
60.000 Ft között van

• A fejlesztéssel érintett épületben működő termelési eszközök teljes villamos-energiaigényének 
legfeljebb 100 százalékát fedező napelemes rendszer kerülhet telepítésre (úgy, hogy a 
napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladja meg a beépített 
napelemek összesített névleges teljesítménye)

• A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Vissza nem térítendő támogatás

15+ milliárd Ft

5.000 - 10.000 db

Mikro-, kis- és középvállalkozások (kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok)

Legalább 1 lezárt teljes üzleti év

A támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt

Napelem beszerzése és telepítése

1.000.000 – 3.000.000 Ft-ig

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 
maximum 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg 
a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket.

• A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.
• Lakhatási célú ingatlan fejlesztése nem támogatható
• A vállalkozás saját tőkéje 2018-ban (ill. a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben) negatív volt 
• Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése nem támogatható
• Pala fedésű tetőszerkezetre nem telepíthető napelemes rendszer
• Mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások
• NAV-os végrehajtás alatt álló vállalkozások
• Közép-Magyarországi régió területén lévő (Budapest és Pest megye) beruházások  

nem támogathatók

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-413-19-napelemes-rendszer-teleptsnek-tmogatsa-mikro-kis-
s-kzpvllalkozsoknak-1

2020.09.30-ig, illetve forráskimerülésig (a pályázatok elbírálása a beérkezések sorrendjében 
történik, a forráskimerülés ideje a beérkezett pályázatok számától függ.)

Részletek a GINOP-4.1.3-19 pályázatról

KKV

Beadási lehetőség átmenetileg szüneteltetve 2020.04.27-től!
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