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Pályázat neve

Pályázat kódszáma

Önnek ideális, ha

Támogatás formája

Pályázati keretösszeg

Várható nyertes pályázatok száma

Pályázók köre

Ennyi lezárt teljes üzleti évvel kell 
rendelkezni

Elvárt statisztikai létszám a korábbi 
évekből

Támogatott fejlesztések

Igényelhető támogatás

Támogatási intenzitás

Kizáró tényezők

Pályázat linkje

Beadási határidő

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai 
fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19

• Önnek ideális, ha Napelemes rendszerre szeretne pályázni és az átlagos havi
villanyszámlája 25.000 Ft felett 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 ingatlan területén földi telepítéssel, vagy az
épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre

Vissza nem térítendő támogatás

32 milliárd Ft

320 - 20.000 db

Mikro-, kis- és középvállalkozások (kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 249 főig)

Legalább 1 lezárt teljes üzleti év

A támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt.

A pályázat célja az épületek energiatakarékosságának és energia-hatékonyságának javítása 
megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások támogatásával.
Önállóan támogatható a 8 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes 
rendszerek telepítése.

1.600.000 – 100.000.000 Ft-ig

• A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség
maximum 55%-a lehet.

• A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

• Lakhatási célú ingatlan fejlesztése nem támogatható
• A vállalkozás saját tőkéje 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-414-19-megjul-energia-hasznlatt-energiahatkonysg-nvelst-
clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-1#

2020. október 15-ig, illetve forráskimerülésig (a pályázatok elbírálása a szakaszos 
elbírálással történik)

Részletek a GINOP-4.1.4-19 pályázatról

KKV


