Módosult
a
„GINOP-4.1.4-19
Megújuló
energia
energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai
támogatása” című felhívás

használatát,
fejlesztések

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megújuló
energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása”
című (GINOP-4.1.4-19 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:

Módosuló pont
megnevezése
3.5.2. A projekt
végrehajtására
rendelkezésre álló
időtartam

Korábbi szöveg

Új szöveg

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a támogatói okirat hatályba
lépéséig nem kezdődött meg, a
támogatói okirat hatályba lépését
követően legfeljebb 24 hónap áll
rendelkezésre.
A
projekt
fizikailag
befejezett,
amennyiben a projekt keretében
támogatott valamennyi tevékenység a
támogatói okiratban meghatározottak
szerint, a Felhívásban meghatározott
feltételek mellett teljesült. A projekt
fizikai befejezés napjának a projekt
utolsó
támogatott
tevékenysége
fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok
fizikai teljesítettségére vonatkozó
részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása
(záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának végső határideje a
fizikai befejezést követő 90 nap, de
legkésőbb 2022. szeptember 30. A
két időpont közül a korábbi az
irányadó.

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
támogatói okirat hatályba lépéséig nem
kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba
lépését követően legfeljebb 27 hónap áll
rendelkezésre.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a
projekt keretében támogatott valamennyi
tevékenység
a
támogatói
okiratban
meghatározottak szerint, a Felhívásban
meghatározott feltételek mellett teljesült. A
projekt fizikai befejezés napjának a projekt
utolsó támogatott tevékenysége fizikai
teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai
teljesítettségére
vonatkozó
részletes
szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2.
alpontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos
pénzügyi elszámolása
(záró
kifizetési
igénylés) benyújtásának végső határideje a
fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb
2022. december 31. A két időpont közül a
korábbi az irányadó.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre
tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletben meghatározott egyes eljárási
határidők, így a projektvégrehajtás határideje
is - a 98/2020. (IV.10) Kormányrendelettel három hónappal meghosszabbításra került.
Természetesen a kedvezményezett joga,
hogy az átmeneti hosszabbítási lehetőséggel
ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek
mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit.
Minden
esetben
a
kedvezményezett
hatásköre,
hogy
saját
projektjének

végrehajtása szempontjából a számára
legmegfelelőbb megoldást válassza.
Lábjegyzetben:
16)A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet
értelmében
a
végrehajtási
határidők
meghosszabbításra
kerültek
azon
szerződések esetében, ahol a projekt fizikai
befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni
és
a
kedvezményezett
nyilatkozata
értelmében
az
eredeti
határidők
meghosszabbíthatóak.
17) A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet
értelmében
a
végrehajtási
határidők
meghosszabbításra
kerültek
azon
szerződések esetében, ahol a projekt fizikai
befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni
és
a
kedvezményezett
nyilatkozata
értelmében
az
eredeti
határidők
meghosszabbíthatóak.
4.3. A támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási
kérelmek benyújtása 2019. november
11. 9.00 órától 2020. április 30. 10.00
óráig lehetséges.

Jelen felhívás keretében a támogatási
kérelmek benyújtása 2019. november 11.
9.00 órától 2020. szeptember 15. 10.00 óráig
lehetséges.

Ezen időszak alatt:
•
az első szakaszban a
támogatási kérelmek benyújtása
2019. november 11. 9 óra 00 perctől
2020. január 15. 10 óra 00 percig
lehetséges,
•
a második szakaszban a
támogatási kérelmek benyújtása
2020. január 20. 10 óra 00 perctől
2020. április 30. 10 óra 00 percig
lehetséges.

Ezen időszak alatt:
•
az első szakaszban a támogatási
kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9
óra 00 perctől 2020. január 15. 10 óra 00
percig lehetséges,

c)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
kitöltő programban véglegesített
támogatási kérelemhez a Felhívás 6.
pontjában leírt módon kell csatolni a
kérelem elektronikus benyújtását
hitelesítő,
cégszerűen
aláírt
nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmét,
hogy aláírás bélyegző használata
nem minősül cégszerű aláírásnak, így
az ezzel ellátott nyilatkozatok nem
minősülnek cégszerűen aláírtnak.
A nyilatkozat papír alapú, egyik
példányát – ha azt nem minősített
elektronikus aláírással látták el -

•
a második szakaszban a
támogatási kérelmek benyújtása 2020. január
20. 10 óra 00 perctől 2020. április 30. 10 óra
00 percig lehetséges,
•
a harmadik szakaszban a támogatási
kérelmek benyújtása 2020. május 4. 10 óra 00
perctől 2020. június 30. 10 óra 00 percig
lehetséges, a negyedik szakaszban a
támogatási kérelmek benyújtása június 30. 10
óra 00 perctől szeptember 15. 10 óra 00
percig lehetséges.
c)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő
programban
véglegesített
támogatási
kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt
módon kell csatolni a kérelem elektronikus
benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt
nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú
példányát – ha azt nem minősített
elektronikus aláírással látták el - a koronavírus
miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel
nem kell postai úton benyújtani!
A
veszélyhelyzet
megszűnését
követően a nyilatkozat papír alapú példányát
postán is meg kell majd küldeni (ezért kérjük,
hogy azt őrizze meg a veszélyhelyzet alatt)

postai úton is be kell nyújtani az
elektronikus benyújtást követően
minél hamarabb, de legkésőbb az
elektronikus benyújtást követő 3
napon belül zárt csomagolásban,
postai ajánlott küldeményként vagy
expressz
postai
szolgáltatás
/futárposta-szolgáltatás
(garantált
kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás)
igénybevételével
a
következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési
Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól
láthatóan tüntesse fel a Felhívás
kódszámát, a támogatást igénylő
nevét és címét!

4.4.1. Kiválasztási
eljárásrend

4.4.2.1.
Nem
hiánypótoltatható
jogosultsági
kritériumok

4.4.2.3.
Tartalmi
értékelési
szempontok
5.4.
Előleg
igénylése

Az Irányító Hatóság a támogatási
kérelmekről
való
döntés
megalapozására Döntés-előkészítő
Bizottságot hív össze. A Döntéselőkészítő Bizottság a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklete
szerint minden tartalmilag értékelt
projektet megvizsgál, és a támogatási
keret függvényében javasolja a
projekteket támogatásra.
a)
A támogatást igénylő által
benyújtott nyilatkozat elektronikus és
– elektronikus aláírás használatának
kivételével – papír alapú példánya
hiánytalan, hibátlan és határidőben
benyújtásra került,

zárt
csomagolásban,
postai
ajánlott
küldeményként
vagy
expressz
postai
szolgáltatás
/futárposta-szolgáltatás
(garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) igénybevételével a következő
címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési
Programok
Végrehajtásáért
Felelős
Helyettes
Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan
tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a
támogatást igénylő nevét és címét!
A veszélyhelyzet megszűnését követően, az
irányító hatóság vizsgálni fogja a beküldött
papír alapú nyilatkozatot. Amennyiben a
nyilatkozat hiányzik vagy hibás, vagy tartalma
nem egyezik meg az elektronikusan benyújtott
nyilatkozattal, az irányító hatóság a
támogatási
kérelmet
elutasítja,
vagy
amennyiben
a
támogatási
szerződés
megkötésre vagy a támogatói okirat kiállításra
került, akkor az irányító hatóság a támogatási
szerződéstől elállhat vagy a támogatói okiratot
visszavonhatja.
Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről
való döntés megalapozására Döntéselőkészítő Bizottságot nem hív össze.
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes
eljárásrend. A 98/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelet 6. § alapján.

a)
a támogatást igénylő által benyújtott
nyilatkozat elektronikus példánya hiánytalan,
hibátlanul került benyújtásra,

4. értékelési szempontból kikerült a részben
opció.
Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek
esetében
az
utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg
mértéke a megítélt támogatás 25%-a,
de legfeljebb 25 millió Ft.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére kincstári
fizetési számlával nem rendelkező
kedvezményezett
köteles
visszafizetni a támogatási előleget, ha
nem nyújt be a kifizetett támogatási

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási
előleg általános mértéke 25%-ról 50%-ra
emelkedik azon ágazatok (pl. turizmus, egyes
szolgáltatási szektorok) esetén, amelyeket
leginkább érint a veszélyhelyzet. Ezen TEAOR, TESZOR kódokkal jelzett célcsoportok a kormányzati intézkedésekben
(pl.: 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet)
kerülnek rögzítésre. A felsorolás nem taxatív,
ezért javasoljuk a www.palyazat.gov.hu
oldalon
megjelenő
közlemények
nyomonkövetését.
.

előleg legalább 60%-ával megegyező
mértékű igénylést időközi kifizetésre a
támogatási előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 12 hónapon
belül.
Állami
támogatás
esetén
a
kedvezményezettnek
az
előleg
folyósításától számított három éven
belül el kell számolnia az előleggel.

5.6.
Az
elszámolhatóság
további feltételei

6.1. A támogatási
kérelem
elkészítésekor
a
következő
mellékleteket
szükséges csatolni:

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt
mellékleteket a támogatási kérelem
elkészítésekor kell csatolni! A
támogatást igénylő adatait tartalmazó
Nyilatkozat c. dokumentum példányát
pedig
a
támogatási
kérelem
véglegesítése és lezárása után az
elektronikus kitöltő program fogja
generálni, így az a csatolandó
mellékletek
között
nem
került
felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását
és elküldését a jelen Felhívás 4.3.
pontjában meghatározott módon kell
elvégezni. A támogatási kérelmek
benyújtásának
és
elbírálásának
folyamatát az ÁÚF 3. pontja
tartalmazza, amely letölthető a
www.palyazat.gov.hu oldalról.

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott
időállapot szerint releváns rendelkezése
határozza meg az új koronavírus járványra
meghirdetett kormányzati intézkedéssekkel
összhangban.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési támogatások
kezelésére kincstári fizetési számlával nem
rendelkező
kedvezményezett
köteles
visszafizetni a támogatási előleget, ha nem
nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább
60%-ával megegyező mértékű igénylést
időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy
több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete – kifizetésétől
számított 15 hónapon belül.
Állami
támogatás
esetén
a
kedvezményezettnek az előleg folyósításától
számított 39 hónapon belül el kell számolnia
az előleggel.
Felhívjuk
figyelmét,
hogy
az
elszámolhatósághoz
szükséges,
a
veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó
dokumentumoknak
a
helyszínen
rendelkezésre
kell
állnia
későbbi
ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet
elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ
döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ
részére. Szabálytalansági gyanú, vagy
kockázatok mérlegelése során az IH,
közreműködő
szervezet,
vagy
EMVA
esetében kifizető ügynökség bekérheti a
szükséges alátámasztó dokumentumokat a
veszélyhelyzet hatálya alatt is.
Felhívjuk figyelmét, hogy a veszélyhelyzetben
be
nem
kért
egyéb
alátámasztó
dokumentumoknak
a
helyszínen
rendelkezésre
kell
állnia
későbbi
ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet
elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ
döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ
részére. Szabálytalansági gyanú, vagy
kockázatok mérlegelése során az IH,
közreműködő
szervezet,
vagy
EMVA
esetében kifizető ügynökség bekérheti a
szükséges alátámasztó dokumentumokat a
veszélyhelyzet hatálya alatt is.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt
mellékleteket
a
támogatási
kérelem
elkészítésekor kell csatolni! A támogatást
igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c.
dokumentum példányát pedig a támogatási
kérelem véglegesítése és lezárása után az
elektronikus kitöltő program fogja generálni,
így az a csatolandó mellékletek között nem
került felsorolásra. Tehát a Nyilatkozatot a

véglegesített
adattartalmú
támogatási
kérelemhez kapcsolva, együtt, elektronikusan
kell benyújtani a kitöltő program által küldött
utasításoknak megfelelően. A veszélyhelyzet
hatálya alatt a Nyilatkozatot postán beküldeni
nem kell. Az eredeti, papír alapú Nyilatkozatot
azonban meg kell őrizni, mert azt a
veszélyhelyzet elmúltával postán is meg kell
majd küldeni az Irányító Hatóságnak.

6.2.1.
Az
első
időközi
kifizetési
kérelemhez
csatolandó
mellékletek listája

33 A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 21. §
(1), ahol a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
hatósági engedély benyújtását írja elő, az
engedély benyújtására irányuló kötelezettség
az annak megadására irányuló kérelem
benyújtását
igazoló
dokumentumok
benyújtásával is teljesíthető.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt
mellékleteket az első kifizetési kérelem – az
előleget ideértve – benyújtása során csatolni
szükséges.
Felhívjuk
figyelmét,
hogy
a
veszélyhelyzetben be nem kért egyéb
alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen
rendelkezésre
kell
állnia
későbbi
ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet
elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ
döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ
részére. Szabálytalansági gyanú, vagy
kockázatok mérlegelése során az IH,
közreműködő
szervezet,
vagy
EMVA
esetében kifizető ügynökség bekérheti a
szükséges alátámasztó dokumentumokat a
veszélyhelyzet hatálya alatt is.

