Módosult a „GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával
megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált
hiteltermékkel” című felhívás
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megújuló
energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált
hiteltermékkel” című (GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:

Módosuló
megnevezése

pont

3.5.2.
A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam

Korábbi szöveg

Új szöveg

A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos
pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának
végső
határideje a fizikai befejezést
követő 90 nap, de legkésőbb
2020. december 31. A két
időpont közül a korábbi az
irányadó.

A támogatást igénylő projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása
(záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának végső határideje a
fizikai befejezést követő 90 nap, de
legkésőbb 2021. december 31. A két
időpont közül a korábbi az irányadó.

Felhívjuk a figyelmet, hogy
kölcsön
folyósítására
(beleértve a záró kifizetés
igénylés keretében folyósított
kölcsönösszeget is) csak a
rendelkezésre tartási időszak
alatt van lehetőség. A
rendelkezésre tartási időszak
legkésőbbi időpontja a fizikai
befejezés
határidejétől
számított
maximum
12
hónap, de nem lehet több
mint
a
szerződés
megkötésétől
számított
maximum 24 hónap. A
Felhívás keretében utoljára
2021. december 31-én lehet
kifizetést
teljesíteni
a
Kedvezményezettnek.
5.1. A támogatás formája

Rendelkezésre tartási idő:
A
projekt
fizikai
befejezésétől
számított
legfeljebb 12 hónap, de nem

Felhívjuk a figyelmet, hogy kölcsön
folyósítására
(beleértve
a
záró
kifizetés igénylés keretében folyósított
kölcsönösszeget
is)
csak
a
rendelkezésre tartási időszak alatt van
lehetőség. A rendelkezésre tartási
időszak nem lehet több mint a
szerződés megkötésétől számított
maximum 24 hónap. A Felhívás
keretében utoljára 2022. december
31-én lehet kifizetést teljesíteni a
Kedvezményezettnek.

Rendelkezésre tartási idő:
A
kölcsönszerződés
megkötésétől
számított legfeljebb 24 hónap.

lehet
több,
mint
a
kölcsönszerződés
megkötésétől
számított
legfeljebb 24 hónap.
5.6. Az elszámolhatóság
további feltételei

•
A felhívás keretében
támogatott
projektek
költségei
elszámolhatóságának
o
kezdete:
a
támogatási
kérelem
benyújtását
követő
nap,
kivéve a projekt-előkészítés
költségei

•
A
felhívás
támogatott
projektek
elszámolhatóságának

keretében
költségei

o
kezdete: a támogatási kérelem
benyújtását követő nap, kivéve a
projekt-előkészítés költségei
o
vége:
befejezése, de
december 31.

projekt
legkésőbb

fizikai
2021.

o
vége: projekt fizikai
befejezése, de legkésőbb
2020. december 31.
7.
TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk
a
tisztelt
támogatást igénylőt, hogy a
támogatási
kérelmek
elbírálása
során
a
támogatást
igénylővel
kapcsolatos, a közhiteles
adatbázisokban
elérhető
adatok vagy azok egy része
a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó
szervezetek
által
felhasználásra kerülnek.
Az
irányító
hatóság
fenntartja a jogot, hogy jelen
felhívást
a
jogszabályi
környezet
alakulásának
megfelelően
indokolt
esetben módosítsa, illetve
jogszabályban
meghatározott
esetben
felfüggessze, vagy lezárja,
amelyről az irányító hatóság
indoklással
ellátott
közleményt tesz közzé a
www.szechenyi2020.hu
oldalon.
Felhívjuk
támogatást

a

tisztelt
igénylők

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást
igénylőt, hogy a támogatási kérelmek
elbírálása
során
a
támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles
adatbázisokban elérhető adatok vagy
azok egy része az eljárási rendelet
hatálya alá tartozó szervezetek által
felhasználásra kerülnek.
A természetes személyeknek a
személyes
adatok
kezelése
tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016. április
27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti
és
tanácsi
rendelet
(általános
adatvédelmi
rendelet
GDPR)
előírásaiból fakadó kötelezettségek
A Támogató a támogatási kérelem
feldolgozásakor és azt követően kezeli
a támogatást igénylő illetve a
kedvezményezett
által
benyújtott
adatlapokon és azok mellékleteiben
feltüntetett személyes adatokat, a
palyazat.gov.hu honlapon elérhető
Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő
adatkezelési célok és jogalapok
mentén.

figyelmét, hogy az ÁÚF a
www.szechenyi2020.hu
honlapon
található
és
általános tájékoztatást nyújt
az alábbiakról:
1.
Az Útmutató célja,
hatálya
2.

Kizáró okok listája

3.
A
támogatási
kérelmek benyújtásának és
elbírálásának módja
a)
A
támogatási
kérelmek benyújtásának és
elbírálásának
módja
standard eljárásrendben
b)
A
támogatási
kérelmek benyújtásának és
elbírálásának
módja
egyszerűsített
eljárásrendben
c)
A
támogatási
kérelmek benyújtásának és
elbírálásának módja kiemelt
eljárásrendben
d)
A
támogatási
kérelmek benyújtásának és
elbírálásának módja területi
kiválasztási eljárásrendben
4.
Tájékoztatás kifogás
benyújtásának lehetőségéről
5.
Tájékoztató
támogatói
okirat
kibocsátásáról
vagy
a
támogatási
szerződés
megkötéséről
6.
A biztosítéknyújtási
kötelezettségre
vonatkozó
tájékoztató
7.
A
fejlesztéssel
érintett ingatlanra vonatkozó
feltételek
8.

Tájékoztatás

a

A támogatást igénylő felelős azért,
hogy –
az általános adatvédelmi
rendelet előírásainak megfelelően – a
projekt
adatlapon
és
annak
mellékleteiben feltüntetett további
érintettek (a támogatást igénylő és
esetleges konzorciumi partnereinek,
szállítóinak, tulajdonosainak nevében
és érdekében eljáró más személyek,
valamint
a
projekt
végső
kedvezményezettjei)
személyes
adatainak a támogatást igénylő általi
kezelése és a fejlesztéspolitikai
intézményrendszer számára történő
rendelkezésre bocsátása megfelelő
jogalappal és az érintettek megfelelő
tájékoztatását követően történik. Az
adatkezelés jogalapját jogszabályi
felhatalmazás, az érintettre vonatkozó
szerződéses kötelezettség, vagy az
érintett
előzetes,
egyértelmű,
megfelelő tájékoztatáson alapuló,
önkéntes és határozott hozzájárulása
képezheti, amelyben félreérthetetlen
hozzájárulását adja a rá vonatkozó
személyes
adatok
meghatározott
célból és körben történő kezeléséhez.
Az érintettektől személyes adatai
kezeléséhez
általános
jelleggel
hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerint a támogatást igénylőnél a
Támogató helyszíni szemlét folytat le,
a
fentiek
dokumentáltsága
megvizsgálásra kerülhet. Ha az
adatkezelés
jogszerűségével
kapcsolatban a döntés-előkészítési
folyamat bármely szakaszában kétség
merül fel, úgy a Támogató számára a
releváns dokumentumokat be kell
nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt
megvalósítási szakaszában is meg
kell felelnie a fenti előírásoknak.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot,
hogy jelen felhívást a jogszabályi

projektek megvalósításáról,
finanszírozásáról,
és
előrehaladásának
követéséről
9.
A
közbeszerzési
kötelezettségre
vonatkozó
tájékoztató
10.
Tájékoztatásra
és
nyilvánosságra
vonatkozó
kötelezettségek
11.
A
felhívással,
a
projektkiválasztási eljárással
és a projektmegvalósítással
kapcsolatos
legfontosabb
jogszabályok
12.
A környezetvédelmi,
esélyegyenlőségi és a nők
és
férfiak
egyenlőségét
biztosító követelmények
Felhívjuk
a
tisztelt
támogatást
igénylők
figyelmét, hogy az Eljárási
Rend
a
www.szechenyi2020.hu
honlapon
található
és
általános tájékoztatást nyújt
az alábbiakról:
1.
Az
Eljárási
Rend
kibocsátásának célja, háttere

környezet alakulásának megfelelően
indokolt esetben módosítsa, illetve
jogszabályban meghatározott esetben
felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az
irányító hatóság indoklással ellátott
közleményt
tesz
közzé
a
www.szechenyi2020.hu oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők
figyelmét, hogy az Eljárási Rend a
www.szechenyi2020.hu
honlapon
található és általános tájékoztatást
nyújt az alábbiakról:
Az Eljárási
célja, háttere

Rend

kibocsátásának

2. Kapcsolódó jogszabályok
3. Az Eljárási
fogalmak

Rendben

használt

4.
A
Projektek
keretében
finanszírozható
tevékenységekre
vonatkozó rendelkezések
4.1. Ingatlan vásárlás
4.2.
Idegen
tulajdonban
Ingatlanon történő beruházás

lévő

4.3. Ingatlan bérbeadás
4.4. Eszközök bérbeadása
4.5. Gépjármű vásárlás

2. Kapcsolódó jogszabályok

5.
Biztosítékokra
rendelkezések

3. Az Eljárási Rendben
használt fogalmak

5.1.
A
Kölcsön
biztosítékaira
vonatkozó általános szabályok

4. A Projektek keretében
finanszírozható,
egyes
tevékenységekre vonatkozó
különös rendelkezések

5.2.
Ingatlan
bevonásának szabályai

5. Biztosítékokra vonatkozó
rendelkezések

5.4. Óvadék

6. A kölcsön futamidejének
meghatározására
7. Szerződéskötési feltételek
8. Folyósítási feltételek

vonatkozó

biztosítékok

5.3. Ingó biztosítékok bevonásának
szabályai

5.5. Készfizető Kezesség
5.6. A biztosítékok újraértékelésének
szabályai
6.

A

Kölcsön

futamidejének

9. Törlesztés és a törlesztés
ütemezése
10.
Állami Támogatásra
vonatkozó szabályok
11.
Kommunikációs
kötelezettségek

7.
Konzorciumokra
rendelkezések

vonatkozó

8. Szerződéskötési feltételek
8.1. Önálló hitelprogramok esetén
8.2. Kombinált Hitelprogramok esetén

12. Hitelfolyamat lépései
13. Szabálytalanságkezelés
14.
Kifogáspanaszkezelés

meghatározására

és

9. Folyósítási feltételek
9.1. Általános feltételek
9.2. Önálló Hitelprogramok esetén

15. Adatszolgáltatás

9.3. Kombinált Hitelprogramok esetén

Kérjük, hogy a támogatási
kérelmet az útmutató és
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
önálló
és
kombinált
hitelprogramok
Eljárási
Rendjének
figyelembevételével
készítsék el!

10. Törlesztés
ütemezése

és

a

törlesztés

11. Állami Támogatásra vonatkozó
szabályok
11.1. A támogatástartalom igazolása
és számítása
11.2. Támogatáshalmozódás
11.3.
Támogatási
kategóriákra
vonatkozó általános rendelkezések
11.4. Egyes támogatási kategóriák
esetén
alkalmazandó
további
szabályok
11.5. Közzétételi kötelezettség
12. Kommunikációs kötelezettségek
13. Hitelfolyamat lépései
13.1. Támogatási kérelem benyújtása
13.2. Döntés a Támogatási Kérelemről
13.3. Kölcsönszerződés megkötése
13.4. Folyósítás
13.5. Kölcsönszerződés megszűnése
13.6. Kölcsönszerződés módosítása
14. Szabálytalanságkezelés
15. Kifogás- és panaszkezelés
15.1. Kifogáskezelés
15.2. A Kifogásnak nem minősülő
panaszok
kezelésére
vonatkozó

szabályok
16. Adatszolgáltatás
A kitöltő program a későbbiekben módosul.

