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Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
TOP Plusz 2.1.1-21

Pályázók lehetnek • Helyi önkormányzatok (GFO 321); megyei önkormányzat (GFO 321), illetve megyei 
önkormányzat (GFO 321) a 2.1.1. 7) tevékenység vonatkozásában kizárólag 
konzorciumvezetői státusszal 

• Megyei önkormányzat (GFO 321) a kisebbségi tulajdonában álló épületek 
vonatkozásában, amelyek tekintetében egyúttal az állam a további (többségi) tulajdonos; 

• Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322); 
• Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37); 
• Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327); 
• Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576)

Pályázat benyújtásának ideje területspecifikus, megyék szerint eltérő dátum

Támogatás mértéke területspecifikus

Támogatás keretösszege 91 milliárd Ft, megyénként eltérő számú projekt támogatható

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, nem szükséges önerőt biztosítani. Az igényelhető előleg 
mértéke akár 100% is lehet.
A projekt megvalósítási helyszíne nem lehet Budapest.

Önállóan támogatható tevékenységek • Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik 
korszerűsítése által

• Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy 
a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

• Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása
• Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
• Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló 

energiaforrásokból táplálkozó, meglévő helyi közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt 
hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése

• Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi 
önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) 
felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) 
vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési 
Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása

• Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (smart grid) és okos 
mérés (smart metering) rendszer létrehozása

• Helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése:
• Fotovoltaikus kiserőművek telepítése és bővítése az 50 kW - 499,99 kW teljesítmény 
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Műszaki, szakmai elvárások • Önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület vagy épületegyüttes épületenergetikai 
korszerűsítése, helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdő energetikai célú fejlesztése 
támogatott, illetve lehetőség van „összetett beruházás” megvalósítására is

• Energetikai központú felmérésen és számításokon alapuló projektek kidolgozása 
támogatott

• Funkció szerint: oktatási intézmények, művelődési házak, színházak, kiállítótermek, 
múzeumok, könyvtárak, klubok, foglalkoztatók, közigazgatási feladatot ellátó hivatalok, 
idősek otthona, szociális ellátást biztosító épületek, közcélú sportlétesítmények, ….,

• Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.2-21 felhívásban 
támogatható funkciók 

• Gyereknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.1-21 
felhívásban támogatott funkciók (bölcsőde, óvoda)

A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhető támogatás, ha azt a kérelem benyújtásáig még nem fejezték be. A 
projekt fizikai befejezésére a megkezdéstől számított 36 hónap áll rendelkezésre.

Pályázat honlapja TOP_Plusz-2.1.1-21 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | Széchenyi Terv 
Plusz (gov.hu)

Kapcsolódó pályázatok TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 
Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)
TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | Széchenyi 
Terv Plusz (gov.hu)
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