Módosult a GINOP-4.1.3-19 kódszámú, „Napelemes rendszer telepítésének
támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című felhívás

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Napelemes
rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című (GINOP-4.1.3-19
kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
A régi www.szecheny2020.hu hivatkozások cserélve lettek www.palyazat.gov.hu –ra.
A Felhívás 5.6. „Az elszámolhatóság további feltételei” fejezetből törlésre került a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 5. melléklete szerinti, az árajánlatot adók függetlenségére vonatkozó előírás, mivel a
szabály 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szerepel, azaz jogszabály írja elő, hogy az árajánlatot
adó, illetve a szállító függetlenségének biztosítása kötelező, emiatt e szabályt a felhívásban
megismételni nem szükséges.
Módosuló
megnevezése

pont

Korábbi szöveg

Új szöveg

3.1.1. Önállóan
támogatható tevékenységek

Kizárólag a fejlesztéssel
érintett épülethez, vagy
azonos fűtési körön lévő
épületekből
álló
épületcsoporthoz1 kötődő,
illetve az épületben működő
termelési eszközök teljes
releváns
villamosenergiaigényének legfeljebb
100
százalékát
fedező,
minimum 5 kWp, maximum
15
kWp
névleges
teljesítményű
napelemes
rendszerek
telepítése
támogatható. A napelemes
rendszer
kizárólag
a
fejlesztéssel érintett épület
tetőszerkezetén
kerülhet
elhelyezésre.

Kizárólag a fejlesztéssel érintett
épülethez, vagy azonos fűtési körön
lévő épületekből álló épületcsoporthoz
kötődő, illetve az épületben működő
termelési eszközök teljes releváns
villamos-energiaigényének legfeljebb
100 százalékát fedező, minimum 5
kWp, maximum 15 kWp névleges
teljesítményű napelemes rendszerek
telepítése támogatható. A napelemes
rendszer kizárólag a fejlesztéssel
érintett
épület
tetőszerkezetén,
valamint az épülethez kötődő
parkolók árnyékoló építményeinek
és az autóbeállók tetőszerkezetén
kerülhet elhelyezésre.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai
elvárások

t) Kiemelkedően jelentős
kockázatot jelenthet például:

t)
Kiemelkedően
jelentős
kockázatot jelenthet például:

ha a támogatást
igénylő, illetve az árajánlat
adó/szállító
székhelye,
telephelye, fióktelepe között

-

a megvalósítási helyszín
nem
alkalmas
a
támogatási kérelemben
jelzett
tevékenység

egyezés áll fenn,

végzésére.

a
megvalósítási
helyszín nem alkalmas a
támogatási
kérelemben
jelzett
tevékenység
végzésére.
Az ajánlatadó/szállító
vezető tisztségviselője vagy
tulajdonosa/tagja
Magyarországon
eltiltás
hatálya alatt álló személy.
v)
A projekt műszaki,
szakmai tartalmára, valamint
a költségvetésére irányuló
változást a kedvezményezett
a
projekt megvalósítása
során
legfeljebb
egy
alkalommal
kezdeményezhet. A projekt
megvalósítására
rendelkezésre álló határidő a
felhívás 3.5.2 pontja alapján
nem hosszabbítható.

v)
v)
A projekt műszaki,
szakmai tartalmára, valamint a
költségvetésére irányuló változást a
kedvezményezett
a
projekt
megvalósítása során legfeljebb egy
alkalommal
kezdeményezhet.
A
projekt
megvalósítására
rendelkezésre álló határidő a felhívás
3.5.2
pontja
alapján
nem
hosszabbítható.
A Támogatói Okirathoz képest
csökkentett műszaki-szakmai tartalom
esetén:
Amennyiben a Felhívás 3.4.1.1. v)
pontja alapján a műszaki-szakmai
tartalom a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklet 65.1-65.5.
pontokban rögzítettek szerint csökken,
úgy
az
erre
vonatkozó
szerződésmódosítási
kérelmet
legkésőbb a záró kifizetési kérelem
benyújtását
megelőző
napig
szükséges benyújtani. Amennyiben a
szerződésmódosítási kérelem nem,
vagy a záró elszámolással együtt kerül
benyújtásra,, úgy a műszaki-szakmai
tartalom csökkentésére vonatkozó
kérelem nem vehető figyelembe,
ebben az esetben a Támogató
jogosult elállni a támogatói okirattól.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a
telepített napelemes rendszereknek
minimum
5
kWp
névleges

teljesítménnyel kell rendelkeznie.
A Támogatói Okirathoz képest
növekedett műszaki-szakmai tartalom
esetén:
Amennyiben
a
műszaki-szakmai
tartalom a Támogatói Okiratban
rögzítetthez
képest
15
kWp-ig
növekszik, úgy az erre vonatkozó
szerződésmódosítási
kérelem
benyújtása nem szükséges! Felhívjuk
a figyelmet, hogy jelen Felhívás
3.4.1.1 b) pontja alapján legfeljebb 15
kWp
névleges
teljesítményű
napelemes
rendszerek
támogathatóak, így a műszakiszakmai tartalom legfeljebb 15 kWp-ig
növelhető. Felhívjuk továbbá a
figyelmet,
hogy
műszaki-szakmai
tartalom
növekedés
esetén
a
támogatói döntésben meghatározott
támogatásnál magasabb összeg nem
adható!
5.3. A támogatás mértéke,
összege

b)
A
vissza
nem
térítendő támogatás mértéke
maximum
az
összes
elszámolható költség 100%a
lehet,
azonban
a
napelemes
rendszer
elszámolható költsége nem
haladja meg a beépített
napelemek
összesített
névleges
teljesítményére
vetítetten a 200.000 Ft/kWp
értéket.
Amennyiben
a
költségek meghaladják a
fajlagos költségszintet, akkor
a támogatás a fajlagos
költséghatár
alapján
meghatározott elszámolható
költség
alapján
kerül
meghatározásra. A fajlagos
költséghatáron felüli rész
önerőből finanszírozandó.

5.5.1
Egyszerűsített
elszámolás alkalmazása

Amennyiben
kedvezményezett

nem

b)
A vissza nem térítendő
támogatás
mértéke
az
összes
elszámolható költség 100%-a lehet,
azonban a napelemes rendszer
elszámolható költsége nem haladja
meg
a
beépített
napelemek
összesített névleges teljesítményére
vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket.
Amennyiben a költségek meghaladják
a fajlagos költségszintet, akkor a
támogatás a fajlagos költséghatár
alapján meghatározott elszámolható
költség alapján kerül meghatározásra.
A fajlagos költséghatáron felüli rész
önerőből finanszírozandó.

a A támogatási összeg csak abban az
a esetben kerül kifizetésre, amennyiben

felhívásban és a támogatói
okiratban
rögzített
feltételekkel és műszaki
paraméterekkel
valósítja
meg a projektet, akkor a
támogatási összeg nem kerül
kifizetésre. (törölve)

a
kedvezményezett
legalább
a
felhívásban és a Támogatói Okiratban
rögzített feltételekkel és műszaki
paraméterekkel valósítja meg a
projektet.
Amennyiben a Felhívás 3.4.1.1. v)
pontja alapján a műszaki-szakmai
tartalom csökken, úgy az erre
vonatkozó
szerződésmódosítási
kérelmet legkésőbb a záró kifizetési
kérelem benyújtását megelőző napig
szükséges benyújtani. Amennyiben a
szerződésmódosítási kérelem nem,
vagy a záró elszámolással együtt kerül
benyújtásra, úgy a műszaki-szakmai
tartalom csökkentésére vonatkozó
kérelem nem vehető figyelembe,
ebben az esetben a Támogató
jogosult elállni a Támogatói Okirattól.
Abban
az
esetben,
ha
a
Kedvezményezett a Felhívás 3.1.1.
pontjában meghatározott értékektől
eltér - minimum 5 kWp, maximum 15
kWp
névleges
teljesítményű
napelemes
rendszerek
telepítése
támogatható - , a Támogató jogosult
elállni
a
Támogatói
Okirattól.
(beillesztve)

5.6. Az elszámolhatóság
további feltételei

A 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 5. melléklet 2.3.2.5
b pontja értelmében a nem
közbeszerzés
köteles
beszerzések
vonatkozásában az alábbi
összeférhetetlenségi
szabályok állnak fenn:
Nem független
ajánlattevő,

az

az

i.
amelyben
a
támogatást
igénylő
/
kedvezményezett vagy ezek
tulajdonosa - irányító vagy
felügyeleti szerve -, annak
tagja, és/vagy a szervezet
nevében nyilatkozattételre,

képviseletre
jogosult
személy,
továbbá
ezen
személy hozzátartozója az
alábbi jogok valamelyikét
gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási,
képviseleti,
munkáltatói,
vagy
kinevezési;
ii.
amelynek
tulajdonosa - irányító vagy
felügyeleti szerve -, annak
tagja, és/vagy a szervezet
nevében nyilatkozattételre,
képviseletre
jogosult
személy,
a
támogatást
igénylő / kedvezményezett
szervezetében
vagy
ugyanazon
beszerzés
vonatkozásában
másik
ajánlattevő szervezetében az
alábbi jogok valamelyikét
gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási,
képviseleti,
munkáltatói vagy kinevezési;
vagy
iii.
ha a támogatást
igénylő / kedvezményezett
vagy
másik
ajánlattevő
vonatkozásában
partner
vagy kapcsolt vállalkozásnak
minősül.
Az
összeférhetetlenség
vonatkozásában
hozzátartozónak
minősül
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
és 2. pontja értelmében a
házastárs, az egyeneságbeli
rokon, az örökbefogadott, a
mostohaés
a
nevelt
gyermek, az örökbefogadó-,
a
mostohaés
a
nevelőszülő, a testvér, az
élettárs, az egyeneságbeli
rokon
házastársa,
a

házastárs
egyeneságbeli
rokona és testvére, és a
testvér házastársa. (törlés)
6.1 A támogatási kérelem
elkészítése során csatolandó
mellékletek listája

3.
A
támogatási
kérelem beadását megelőző
utolsó lezárt, teljes üzleti
évben a NAV-nak kötelezően
megküldendő
társasági
adóbevallás éves átlagos
statisztikai
állományi
létszámot tartalmazó oldala.
(Pl. 2018-ban 1829-A-02-02
számú oldal.)

3.
A
támogatási
kérelem
beadását megelőző utolsó lezárt,
teljes üzleti évben a NAV-nak
kötelezően megküldendő társasági
adóbevallás éves átlagos statisztikai
állományi létszámot tartalmazó oldala.
(Pl. 2018-ban 1829-A-02-02 számú
oldal.),
vagy
belső
munkaügyi
nyilvántartása.

6.2
A
záró
kifizetési
kérelemhez
csatolandó
mellékletek listája

1.
A
hálózati
engedélyessel
kötött
/
módosított hálózathasználati
szerződést
és
hálózatcsatlakozási
szerződés.

1.
A
hálózati
engedélyessel
kötött / módosított hálózathasználati
szerződés.

3. pontban az ellenőrzés módja
egységesen a szállítói nyilatkozat
alapján.
4.
A
szállító
nyilatkozata (sablon szerint)

4.
A szállító nyilatkozata (sablon
szerint)

a.
a
létesített
napelemes
rendszer
névleges teljesítményéről,

a.
a
létesített
napelemes
rendszer névleges teljesítményéről,

b.
a
csatlakozási
teljesítményről,
c.
a
napelemek
számáról,

telepített
típusáról
és

d.
arról, hogy a projekt
keretében kizárólag új (2018
vagy azt követő gyártású),
kereskedelmi forgalomban,
vagy gyártótól beszerezhető,
első
üzembe-helyezésű
gépek,
technológiai
berendezések,
eszközök,
anyagok
beszerzése
és
beépítése történt meg,
e.

arról,

hogy

a

b.

a csatlakozási teljesítményről,

c.
a
telepített
típusáról és számáról,

napelemek

d.
arról, hogy a projekt keretében
kizárólag új (2018 vagy azt követő
gyártású), kereskedelmi forgalomban,
vagy gyártótól beszerezhető, első
üzembe-helyezésű
gépek,
technológiai berendezések, eszközök,
anyagok beszerzése és beépítése
történt meg,
e.
arról,
hogy
a
termelési
adatokhoz való távoli hozzáférés és
távfelügyelet
biztosított,
(a
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
távfelügyelet
elektronikus

termelési adatokhoz való
távoli
hozzáférés
és
távfelügyelet biztosított, (a
nyilatkozatnak tartalmaznia
kell
a
távfelügyelet
elektronikus
elérhetőségének megadását
is),
f.
arról,
hogy
a
telepített
napelemes
rendszer
megfelel
a
megújuló energiát termelő
berendezések és rendszerek
beszerzéséhez
és
működtetéséhez
nyújtott
támogatások
igénybevételének
műszaki
követelményeiről
szóló
55/2016. (XII. 21.) NFM
rendeletben (a továbbiakban:
55/2016. (XII. 21.) NFM
rendelet)
foglalt
előírásoknak,
g.
arról,
hogy
a
rendszerdokumentáció
az
MSZ EN 62446 szerint került
összeállításra,

elérhetőségének megadását is),
f.
arról,
hogy
a
telepített
napelemes rendszer megfelel a
megújuló
energiát
termelő
berendezések
és
rendszerek
beszerzéséhez és működtetéséhez
nyújtott
támogatások
igénybevételének
műszaki
követelményeiről szóló 55/2016. (XII.
21.)
NFM
rendeletben
(a
továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM
rendelet) foglalt előírásoknak,
g.
arról,
hogy
a
rendszerdokumentáció az MSZ EN
62446 szerint került összeállításra,
h.
arról,
hogy
a
projekt
megvalósításának
elindításához
szükséges
releváns
hatályos
jogszabályok szerinti egyéb jogerős
engedély(ek) rendelkezésre állnak,
i.
a 3. pontban a kiépített
napelemes
rendszerek
megfelelőségi követelményeiről.

h.
arról, hogy a projekt
megvalósításának
elindításához
szükséges
releváns
hatályos
jogszabályok szerinti egyéb
jogerős
engedély(ek)
rendelkezésre állnak.
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

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

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
támogatási
kérelem
benyújtásának célja, hogy a
támogatást igénylő - sikeres
elbírálás
és
támogató
tartalmú támogatási döntés
esetén - a tervezett projekt
megvalósítására támogatási
szerződést
kössön/
Támogató támogatói okiratot
állítson ki. A támogatási
kérelem
feldolgozásához
szükséges,
hogy
a
Támogató
a
támogatást
igénylő projekt-adatlapon és
annak
mellékleteiben
feltüntetett személyes adatait
- a palyazat.gov.hu honlapon
elérhető
Adatvédelmi
nyilatkozatban
szereplő
adatkezelési célok szerint kezelje.
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

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.
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

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
döntéselőkészítési
folyamat
bármely szakaszában kétség
merül fel, úgy a Támogató

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

számára
a
dokumentumokat
nyújtani.

releváns
be kell

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
a
tisztelt
támogatást
igénylők
figyelmét, hogy az ÁÚF a
www.szechenyi2020.hu
honlapon
található
és
általános tájékoztatást nyújt
az alábbiakról:

