Támogatási lehetőségek
megújuló energia
felhasználásához

Hír-ADÓ

Jelen hírlevelünkben elsősorban azon vállalkozások
figyelmébe kívánunk ajánlani néhány pályázati kiírást,
amelyek megújuló energia felhasználását vagy
energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat
terveznek, és ehhez vissza nem térítendő támogatást
szeretnének igénybe venni.

2011. március 28.
K+F és állami támogatások

Támogatási lehetőségek
megújuló energia felhasználásához
és energiahatékonyság növeléséhez

“A kiírás kiemelt
célkitűzése –
összhangban a hazai
és EU stratégiával –
ösztönözni a
decentralizált,
környezetbarát
megújuló
energiaforrást
hasznosító rendszerek
elterjedését.”

2011. március 1-től érhetők el az Új Széchenyi Terv legújabb pályázati
kiírásai, melyek között az alábbi megújuló energia felhasználását, illetve
energiahatékonyság növelését ösztönző konstrukciók meghirdetésre
kerültek nagyvállalatok számára is. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk,
mely tevékenységek nyerhetnek el támogatást, az egyes pályázati
kiírásokról pedig a lentiekben olvashatnak részletesebben:
Megújuló energiaforrások
felhasználása

Energiahatékonyság növelése

Helyi hő és hűtési igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal (KEOP2011-4.2.0/A,B)

Megújuló energia alapú
villamosenergia -, kapcsolt hő- és
villamosenergia -, valamint biometántermelés
(KEOP-2011-4.4.0)

Távhő szektor energetikai
korszerűsítése
(KEOP-2011-5.4.0)

Geotermikus alapú hő-, illetve
villamosenergia-termelő projektek
előkészítési és projektfejlesztési
tevékenységeinek támogatása
(KEOP-2011-4.7.0)

Megújuló energiahordozó
felhasználás-növelése
(KMOP-2011-3.3.3.)

KEOP-2011-4.2.0/A, B – Helyi hő és hűtési igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal
A kiírás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával –
ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást
hasznosító rendszerek elterjedését.
Ezen kiírás esetében pályázat nyújtható be mind meglévő rendszerek
energiaforrás-váltására, mind új igény kielégítéséhez kapcsolódó
fejlesztéshez, mind pedig termelési folyamatokhoz kapcsolódó
fejlesztésekhez is.
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A pályázati kiírás főbb paraméterei az alábbiak:

Támogatható tevékenységek
KEOP-2011.4.2.0/A:




Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló
energiaforrásból
Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló
energiaforrásból
Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy
teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

A fent említett tevékenységek egy pályázat keretében kombináltan is
pályázhatóak.
A konstrukció keretében jellemzően az alábbi, megújuló technológiák
kapcsán nyerhető el támogatás:

Napkollektoros rendszerek

Napelemes rendszerek

Szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok

Hőszivattyús rendszerek telepítése:
 Talajszondás hőszivattyús rendszer
 Talajkollektoros hőszivattyús rendszer
 Fúrt kutas, termálvíz hőtartalmát, felszíni vizek hőtartalmát
hasznosító hőszivattyús rendszer

KEOP-2011.-4.2.0/B:









Napenergia hasznosítása
Biomassza-felhasználás
Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz
kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer
kialakítása és bővítése
Geotermikus energia hasznosítása
Hőszivattyús rendszerek telepítése
Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával
Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek
kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes
átállítása.

A beruházás helyszíne
A támogatási programok keretében kizárólag a Budapest és Pest megye
területén kívül megvalósított beruházások támogathatók.

A támogatás mértéke és összege
A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás mértéke a projekt összes
elszámolható költségének jellemzően 30-60%-a lehet. Összege 1 millió és
50 millió (KEOP-2011-4.2.0/A) illetve 1 millió és 1 milliárd Ft (KEOP2011.4.2.0/B) között változhat. A nem aktivált költségekre (személyi jellegű
ráfordítás, anyagjellegű ráfordítás) kizárólag de minimis támogatás
nyújtható.
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A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtására 2011. március 1-től van lehetőség, az
előirányzott keretösszeg kimerüléséig. A pályázati konstrukcióra előirányzott
keretösszeg 3 milliárd Ft (KEOP-2011-4.2.0/A), illetve 7 milliárd Ft (KEOP2011-4.2.0/B).

KEOP- 2011-4.4.0 – Megújuló energia alapú
villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,
valamint biometán-termelés
A kiírás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával –
ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást
hasznosító rendszerek elterjedését.
A pályázati kiírás főbb paraméterei az alábbiak:

Támogatható tevékenységek







Napenergia alapú villamosenergia termelés
Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia-termelésre
Vízenergia-hasznosítás: 2 MW alatti vízerőművek építése és felújítása,
villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása
Biogáz-termelés és felhasználás
Geotermikus energia hasznosítása
Szélenergia-hasznosítás

A fent említett tevékenységek egy pályázat keretében kombináltan is
pályázhatóak.

A beruházás helyszíne
A támogatási program keretében kizárólag a Budapest és Pest megye
területén kívül megvalósított beruházás támogatható.

A támogatás mértéke és összege
A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás mértéke a projekt összes
elszámolható költségének jellemzően 30-60%-a lehet, összege 1 millió és 1
milliárd Ft között változhat. Kivételt képeznek a napenergia hasznosítására
vonatkozó projektek, melyeknél a támogatás összege 50 millió és 1 milliárd
Ft között van. A nem aktivált költségekre (személyi jellegű ráfordítás,
anyagjellegű ráfordítás) kizárólag de minimis támogatás nyújtható.

A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtására 2011. március 1-től van lehetőség, az
előirányzott keretösszeg kimerüléséig. A pályázati konstrukcióra előirányzott
keretösszeg 11.5 milliárd Ft.
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KEOP-2011-4.7.0 – Geotermikus alapú hő-, illetve
villamosenergia-termelő projektek előkészítési és
projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása
A kiírás célja a közepes és nagy teljesítményű geotermikus
energiahasznosítást célzó projektek megvalósításának elősegítése,
elsősorban a döntés-előkészítési, engedélyeztetési folyamatok, és a
kutatófúrások támogatásával.
A pályázati kiírás főbb paraméterei az alábbiak:

Támogatható tevékenységek
Jelen konstrukció keretében geotermikus energia hasznosítása kapcsán
lehet pályázni az alábbi tevékenységekre:




A projektfejlesztési szakaszt megelőző előkészítési tevékenységek
(engedélyeztetés, állapotvizsgálatok, szakvélemények és előzetes
megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése stb.)
Projektfejlesztési tevékenységek (geológiai vizsgálatok, mérések,
próbafúrás, laboratóriumi vizsgálatok, tereprendezés,
projektmenedzsment, részletes megvalósíthatósági tanulmányok
elkészítése stb.).

A beruházás helyszíne
A támogatási program keretében kizárólag a Budapest és Pest megye
területén kívül megvalósított beruházás támogatható.

A támogatás mértéke és összege
A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás mértéke a projekt összes
elszámolható költségének 30-50%-a lehet, összege 10 millió és 1 milliárd Ft
között változhat. A nem aktivált költségekre (személyi jellegű ráfordítás,
anyagjellegű ráfordítás) kizárólag de minimis támogatás nyújtható.

A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtására 2011. március 1-től van lehetőség, az
előirányzott keretösszeg kimerüléséig. A pályázati konstrukcióra előirányzott
keretösszeg 1.62 milliárd Ft.

KMOP-2011-3.3.3. – Megújuló energiahordozó felhasználásnövelése
A konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló
energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül a megújuló
energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepének növelése az
összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül a CO2 kibocsátás
csökkentése. A konstrukció keretében támogatás nyerhető el az
együttműködő villamosenergia hálózatba történő termelő kapacitások
kiépítéséhez, a sziget üzemmódban működő villamosenergia-termelő
kapacitások kiépítéséhez, továbbá a földgáz hálózatba táplálható biometántermeléshez.
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Támogatható tevékenységek
„Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,
valamint biometán-termelés” tevékenység esetén:

Napenergia alapú villamosenergia termelés

Biomassza-felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt hő és
villamosenergia-termelésre

Vízenergia-hasznosítás: 2 MW alatti vízerőművek építése és felújítása,
villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása

Biogáz-termelés és felhasználás

Geotermikus energia hasznosítása

Szélenergia-hasznosítás

A fentiek kombinációja.
„Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”
tevékenység esetén:

Napenergia hasznosítása

Biomassza-felhasználás

Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz
kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer
kialakítása és bővítése

Geotermikus energia hasznosítása

Hőszivattyús rendszerek telepítése

Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával

Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek
kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes
átállítása.

A beruházás helyszíne
A tervezett beruházás helyszíne Budapest és Pest megye területe lehet.

A támogatás mértéke és összege
A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás mértéke a projekt összes
elszámolható költségének jellemzően 10-50%-a lehet, összege 3 millió és
100 millió Ft között változhat. A nem aktivált költségekre (személyi jellegű
ráfordítás, anyagjellegű ráfordítás), illetve projekt előkészítési költségekre
(amennyiben az nem a bekerülési érték része) kizárólag de minimis
támogatás nyújtható.

A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtására 2011. március 1-től 2011. szeptember 2-ig van
lehetőség illetve az előirányzott keretösszeg kimerüléséig. A pályázati
konstrukcióra előirányzott keretösszeg 2011 és 2013 között összesen 1
milliárd Ft.

KEOP-2011-5.4.0 – Távhő szektor energetikai
korszerűsítése
A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság,
valamint ezzel együtt a helyi és nemzetgazdasági szintű CO 2 megtakarítás
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fokozása a távhőtermelés és -szolgáltatás primeroldali infrastruktúrájának
energetikai korszerűsítésével.

Támogatható tevékenységek
A távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése (közszolgáltatási
határozat vagy regionális beruházási támogatás feltételeitől függően,
elsősorban annak függvényében, hogy a pályázó rendelkezik-e
távhőszolgáltatói engedéllyel), ezen belül:

Közszolgáltatási határozat alapján pályázható tevékenységek:












Hulladékhő hasznosítás
Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték
hőszigetelése, föld alá helyezése
Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok
korszerűsítése
Változó tömegáramú rendszer kialakítása
Hőhordozó közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes
rendszerre)
Távhőtermelő berendezések (kazánok) energiahatékony
korszerűsítése
Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje
távhővel üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése)
Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása
A villamos energia kizárólag saját célú felhasználásával kapcsolt hőés villamosenergia-temelés létesítése, trigeneráció feltételeinek
megteremtése, hőtárolók létesítése
A fenti tevékenységek kombinációja.

Regionális beruházási támogatás alapján pályázható
tevékenységek:




Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje
távhővel üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése)
Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása
A villamos energia kizárólag saját célú felhasználásával kapcsolt hőés villamosenergia-temelés létesítése, trigeneráció feltételeinek
megteremtése, hőtárolók létesítése

A beruházás helyszíne
A tervezett beruházás helyszíne Magyarország teljes területe lehet.

A támogatás mértéke és összege
A pályázati kiírás keretében elnyerhető regionális beruházási támogatás
mértéke a projekt összes elszámolható költségének jellemzően 10-50%-a,
összege 10 millió és 500 millió Ft lehet. A nem aktivált költségekre (személyi
jellegű ráfordítás, anyagjellegű ráfordítás) kizárólag de minimis támogatás
nyújtható.
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A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtására 2011. március 1-től van lehetőség, az
előirányzott keretösszeg kimerüléséig. A pályázati konstrukcióra előirányzott
keretösszeg 2.08 milliárd Ft.
Amennyiben a hírlevelünkben ismertetett pályázati lehetőségek felkeltették
érdeklődését, várjuk szíves megkeresését. Ajánljuk továbbá támogatási
stratégiakészítési szolgáltatásunkat is, mely segítséget nyújt a beruházást
tervező vállalkozások számára a beruházások tartalmának és időzítésének
olyan kialakításában, mellyel maximalizálni tudják a szóba jöhető állami
támogatások összegét.
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Kapcsolatok

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Kövesdy Attila

Veszprémi István

Vezető Partner

Partner

Tel :

+36-1-428-6728

Tel :

+36-1-428-6907

Email :

akovesdy@deloitteCE.com

Email :

iveszpremi@deloitteCE.com

Dr. Gyuricsku Eszter

Knébel Tamás

Igazgató

Igazgató

Tel :

+36-1-428-6756

Tel :

+36-1-428-6460

Email :

egyuricsku@deloitteCE.com

Email :

tknebel@deloitteCE.com

Dr. Márkus Csaba

Gémesi Péter

Igazgató

Igazgató

Tel :

+36-1-428-6793

Tel :

+36-1-428-6722

Email :

csmarkus@deloitteCE.com

Email :

pgemesi@deloitteCE.com

Edina Dobos
Menedzser
Tel :

+36-1-428-6687

Email :

edobos@deloitteCE.com

(A Hír-ADÓ ügyfeleinkhez elektronikus úton érkezik. Amennyiben Ön is szeretné megkapni
kiadványunkat, kérjük, jelezze igényét Sápi Mónikánál (tel.: +36-1-428-6812; e-mail:
msapi@deloittece.com).

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország
társaságaitól származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal
szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében.
A jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi,
befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. Ezek az információk nem
képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra kérjük, hogy
pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés
szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét.
A jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek és társaságaink
aktuális helyzetét tükrözik, de nem szolgálnak a Deloitte Magyarország cégei által tett
jognyilatkozatként és társaságaink nem vállalnak felelősséget sem a jelen dokumentummal sem
a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel
kapcsolatban. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére,
vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és
pontossága vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére
használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt
információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte
Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt
információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért,
egyéb veszteségekért.
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés
továbbra is hatályban marad és alkalmazandó.
A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó-, vezetési és pénzügyi
tanácsadási, kockázatkezelési és jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi
irodánk, az Ember és Szarvas Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami
és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a
Deloitte világszínvonalú szakértelemmel és a helyi igényeknek megfelelő szaktudással
felvértezve áll ügyfelei rendelkezésére világszerte. A Deloitte több mint 170 000 szakértője
egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.
A Deloitte szakembereit egy olyan, együttműködésen alapuló vállalati kultúra egyesíti, amely
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