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Definíció
A projekt megvalósítása során azon vállalkozások száma, melyek érintettek az akciókban, pl.
részt vettek a szemléletformálásra irányuló tevékenységben.

Azon állami, önkormányzati vagy ezek által fenntartott intézményi csatlakozási pontok
(végpontok) száma, melyek számára új, vagy továbbfejlesztett kormányzati hálózati
összeköttetés kerül kialakításra (az érintett intézményekben kiépített hozzáférési pontok száma
összesen).

Az intézkedésben támogatott vállalkozásoknál bevezetett azon üzleti célú IKT (szoftver)
alkalmazások, megoldások, modulok száma, amelyek legalább egy szervezeten belüli vagy
kívülre irányuló folyamathoz vagy funkcionális területhez adnak infokommunikációs
támogatást.
Az intézkedés keretében támogatást nyert közösségi hozzáférési pontok száma összesen.
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Támogatott közösségi
hozzáférési pontok száma

A vállalkozások épületeinek
éves elsődleges energia-

Közösségi hozzáférési pont: olyan - támogatás keretében létrehozott - közösségi tér, helyiség,
amely rendszeres nyitvatartási időben működik, szélessávú internet kapcsolattal rendelkezik,
ahol a lakosság költségtérítés nélkül igénybe vehet e-közszolgáltatásokat és kapcsolódhat
egyéb esetekben költségtérítés ellenében, vagy ingyenesen a világhálóhoz.
A beruházással érintett épület beruházás megvalósítását megelőző (kiinduló) illetve a
beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotára elkészített energetikai tanúsítványokban,

Forrás: szakpolitikai felelősök, OP tervezési háttérdokumentáció.
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fogyasztásának csökkenése

számításokban rögzített éves elsődleges energiafogyasztások különbözete (a számított
összesített energetikai jellemzők közti különbségnek a beruházással érintett épület fűtött
alapterületével megszorzott értéke).
Éves elsődlegesenergia-fogyasztás (primerenergia-fogyasztás: a fejlesztés által érintett épület
éves elsődlegesenergia-fogyasztása az érvényes energetikai tanúsítvány/energetikai
auditjelentés szerint szorozva a fűtött alapterülettel

4.2

GINOP-4 Energia/
GINOP-8 Pénzügyi
eszközök

PJ/év

Energiahatékonysági
fejlesztések által elért
primer energia felhasználás
csökkenés

A beruházással érintett épület beruházás megvalósítását megelőző (kiinduló) és az
energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) állapotára elkészített
energetikai tanúsítványokban rögzített éves elsődleges energiafogyasztások különbözete (a
számított összesített energetikai jellemzők közti különbségnek a beruházással érintett épület
fűtött alapterületével megszorzott értéke).
Éves elsődlegesenergia-fogyasztás (primerenergia-fogyasztás): a fejlesztés által érintett épület
éves elsődlegesenergia-fogyasztása az érvényes energetikai tanúsítvány/energetikai
auditjelentés szerint szorozva a fűtött alapterülettel.
Az indikátor megadja a projekt keretében beépített megújuló energiaforrást hasznosító
berendezés(ek) által várhatóan előállított összes megújuló energiamennyiséget a teljes bruttó
energiafogyasztáson belül.

4.3

GINOP-4 Energia/
GINOP-8 Pénzügyi
eszközök

PJ/év

A megújuló
energiaforrásból előállított
energiamennyiség

Az adott, megújuló energiaforrásokat (is) használó, támogatási forrásokból létrejött beruházás
átadásának évére számított, a megújuló energiaforrás(ok) felhasználásával várhatóan
megtermelt energia (villamos- és hőenergia) bruttó mennyisége a teljes bruttó
energiafogyasztáson belül.
Megújuló energiaforrásból előállított energia: a nem fosszilis energiaforrásokból származó
energia, úgymint szél-, nap-, légtermikus, geotermikus, hidrotermikus, valamint az óceánból
nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken
keletkező gázokból nyert energia.

8.6

GINOP-8 Pénzügyi
eszközök

kWh/év

A lakóépületek éves
elsődleges energiafogyasztásának csökkenése

A beruházással érintett épület beruházás megvalósítását megelőző (kiinduló) és a beruházás
megvalósítását követő (tervezett) állapotára elkészített energetikai tanúsítványokban rögzített
éves elsődleges energia-fogyasztások különbözete (a számított összesített energetikai jellemzők
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közti különbségnek a beruházással érintett épület fűtött alapterületével megszorzott értéke). A
számítások az épületek energiatanúsítványain vagy az energetikai auditjelentésen alapulnak.
Éves elsődlegesenergia-fogyasztás (primerenergia-fogyasztás): a fejlesztés által érintett épület
éves elsődlegesenergia-fogyasztása az érvényes energetikai tanúsítvány/energetikai
auditjelentés szerint szorozva a fűtött alapterülettel
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