Módosult a 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

pont

Korábbi szöveg

Új szöveg

2.
Ügyfélszolgálatok
elérhetősége

Ha további információkra van szüksége,
forduljon bizalommal a Széchenyi 2020
ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás
telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig
8.30 órától 16 óráig, pénteken 8.30
órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük,
kövesse
figyelemmel
a
felhívással kapcsolatos közleményeket
a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol
a
Széchenyi
2020 ügyfélszolgálat
elektronikus
elérhetőségeit
is
megtalálhatja!
A kölcsön kondícióival kapcsolatban
továbbá
a
http://www.mfbpont.hu/
honlapon
szereplő
elérhetőségeken
lehet bővebb tájékoztatást kérni.

3.1.2 Önállóan nem
támogatható
tevékenységek A) b)
pont

b)
épületenergetikai melléklet (a
Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint),
mely
magában
foglalja
az
Épületenergetikai Tanúsítványt is a
fejlesztés előtti és a tervezett állapotra
vonatkozóan,

3.3. Nem támogatható
tevékenységek n) pont

n)
végső kedvezményezett által
visszaigényelhető általános forgalmi adó

Ha további információkra van szüksége,
forduljon bizalommal a Széchenyi 2020
ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás
telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig
8.30 órától 16 óráig, pénteken 8.30 órától
14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással
kapcsolatos
közleményeket
a
www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a
Széchenyi
2020
ügyfélszolgálat
elektronikus
elérhetőségeit
is
megtalálhatja!
Amennyiben
a kölcsön kondícióival
kapcsolatban
igényel
további
információkat, kérjük, hogy az MFB
Pontok ügyfélszolgálatát szíveskedjen
felkeresni
a
06
1
483
8485
telefonszámon,
illetve
az
ugyfelszolgalat@mfb.hu
elektronikus
elérhetőségen, valamint látogasson el a
http://www.mfbpont.hu/ oldalra.
b) épületenergetikai melléklet (a Felhívás
6. fejezet 7. pontja szerint), mely
magában foglalja az Épületenergetikai
Tanúsítványt a fejlesztés előtti állapotra
vonatkozóan valamint a 7/2006. (V.24.)
TNM rendelet szerinti egyszerűsített vagy
részletes módszerrel elvégzett számítást
az
energiahatékonysági
fejlesztések
hatására bekövetkező (köztes) és a
beruházás
megvalósítását
követő
(tervezett) állapotra vonatkozóan,
n)
a kedvezményezett (a kölcsön
vonatkozásában végső kedvezményezett,

megnevezése

(ÁFA) finanszírozása;

a továbbiakban: Kedvezményezett) által
visszaigényelhető általános forgalmi adó
(ÁFA) finanszírozása;

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 10.
pont

10.
A támogatási kérelemnek részét
kell képezze a 7/2006. (V.24.) TNM
rendelet
szerinti
egyszerűsített
módszerrel
elvégzett
számítás
a
fejlesztés előtti és a tervezett állapotra
vonatkozóan, mely a CO2 kibocsátási
értékeket is tartalmazza.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 27.
pont kiegészült

-

3.4.1.2.
Esélyegyenlőség
és
környezetvédelmi
szempontok
érvényesítésével
kapcsolatos elvárások
pont kiegészült

-

3.7.1. Indikátorok pont
Definíciók/számítás
része
pontosításra
került
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).

10.
A támogatási kérelemnek részét
kell képezze a 7/2006. (V.24.) TNM
rendelet
szerinti
egyszerűsített
módszerrel
elvégzett
számítás
a
fejlesztés előtti, az energiahatékonysági
fejlesztések
hatására
bekövetkező
(köztes) állapotra és a tervezett állapotra
vonatkozóan, mely a CO2 kibocsátási
értékeket is tartalmazza.
Jelen felhívás keretében igényelt kölcsön
vonatkozásában a Támogató hozzájárul,
hogy az MFB Zrt. a projekttel létrehozott
vagyont a 3.9. pontban foglaltaknak
megfelelően megterhelje.
A horizontális cél megvalósítása, valamint
a
megvalósítás
eredményességének
nyomon követése érdekében végzett
tevékenység
következtében
felmerült
költség elszámolható. A kiemelt célok és
a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és
a nők és férfiak egyenlőségét biztosító
követelmények
részletes
ismertetése
megtalálható az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz
c.
dokumentum
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404)
12. fejezetében.
A beruházással érintett épület beruházás
megvalósítását megelőző (kiinduló) és az
energiahatékonysági
fejlesztések
hatására bekövetkező (köztes) állapotára
elkészített energetikai tanúsítványokban,
számításokban rögzített éves elsődleges
energiafogyasztások
különbözete
(a
számított
összesített
energetikai
jellemzők
közti
különbségnek
a
beruházással
érintett
épület
fűtött
alapterületével megszorzott értéke).

3.7.1. Indikátorok pont
Definíciók/számítás
része
pontosításra
került - A vállalkozások
épületeinek
éves
elsődleges
energiafogyasztásának
csökkenése

A
beruházással
érintett
épület
beruházás
megvalósítását megelőző
(kiinduló)
illetve
a
beruházás
megvalósítását
követő
(tervezett)
állapotára
elkészített
energetikai
tanúsítványokban
rögzített
éves

A beruházással érintett épület beruházás
megvalósítását megelőző (kiinduló) illetve
a
beruházás
megvalósítását követő
(tervezett)
állapotára
elkészített
energetikai
tanúsítványokban,
számításokban rögzített éves elsődleges

elsődleges
energiafogyasztások
különbözete (a számított összesített
energetikai
jellemzők
közti
különbségnek a beruházással érintett
épület fűtött alapterületével megszorzott
értéke).

energiafogyasztások
különbözete
(a
számított
összesített
energetikai
jellemzők
közti
különbségnek
a
beruházással
érintett
épület
fűtött
alapterületével megszorzott értéke).

3.7.1. Indikátorok pont
Definíciók/számítás
része
pontosításra
került
Az
üvegházhatású gázok
becsült
éves
csökkenése

A fejlesztések hatására bekövetkező
üvegházhatást
okozó gázkibocsátás
csökkenés
mértéke
(CO2
egyenértékben), a fel nem használt
primer energia mennyisége alapján. A
beruházással érintett épület beruházás
megvalósítását
megelőző
(kiinduló)
illetve a beruházás megvalósítását
követő (tervezett) állapotára elkészített
energetikai tanúsítványokban rögzített
értékek alapján (azok különbségeként)
határozható meg az értéke.

3.7.1. Indikátorok pont
kiegészült

-

3.9. Biztosítékok köre
pontban a biztosítéki
formákat felsorolt rész

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók
el:
•
ingatlan jelzálog,
•
ingó jelzálog,
•
fizetési
számla
követelésen
alapított óvadék,
•
tulajdonos
készfizető
kezessége,
•
egyéb természetes vagy jogi
személy készfizető kezessége,

A fejlesztések hatására bekövetkező
üvegházhatást
okozó
gázkibocsátás
csökkenés
mértéke
(CO2
egyenértékben), a fel nem használt
primer energia mennyisége alapján. A
beruházással érintett épület beruházás
megvalósítását megelőző (kiinduló) illetve
a
beruházás
megvalósítását követő
(tervezett)
állapotára
elkészített
energetikai
tanúsítványokban,
számításokban rögzített értékek alapján
(azok különbségeként) határozható meg
az értéke.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §.
(1)-(4)
szerinti
szankció
nem
alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az
OP-eredmény-indikátorok esetében.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók
el:
•
ingatlan jelzálog,
•
ingó jelzálog,
•
fizetési
számla
követelésen
alapított óvadék,
•
tulajdonos készfizető kezessége,
•
egyéb természetes vagy jogi
személy készfizető kezessége,
•
hitelintézet által vállalt garancia.

4.4.2.3.
Tartalmi
értékelési szempontok
a vissza nem térítendő
támogatás
vonatkozásában,
értékelési szempontok,

Gazdálkodási mutatószámok:

Gazdálkodási mutatószámok:

Amennyiben nincs feltüntetve, úgy
minden esetben a támogatási kérelem
benyújtását megelőző, lezárt üzleti év

Amennyiben
nincs
feltüntetve,
úgy
minden esetben a támogatási kérelem
benyújtását megelőző, lezárt üzleti év
adatait
kell
figyelembe
venni.
Amennyiben a nevezőben a „rövid
lejáratú kötelezettségek” értéke 0, a tört
nem értelmezhető. Ebben az esetben a
maximális pontszám kerül megadásra.

adatait kell figyelembe venni.

5.1.
A
támogatás
formája – A kölcsön
kondíciói
táblázat
kiegészült

Előtörlesztés:
A Kölcsön a Kedvezményezett által a
Projekt fenntartási időszakának lejártát
követően előtörleszthető anélkül, hogy az
a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy

5.5 Az elszámolható
költségek
köre
–
Projektelőkészítési
költség/Előzetes
tanulmányos,
engedélyezési
dokumentumok
költsége 2. alpont
5.5.
Az
elszámolható
költségek
köre
–
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

a
támogatási
kérelemhez
csatolandó
épületenergetikai
tanúsítvány és energetikai melléklet
elkészítésének költsége

5.8. Nem elszámolható
költségek köre i) pont

i)
biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó
költségek,
jelzálog,
bankgarancia
költségei,

6.
A
támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája 7.
pont

7. Épületenergetikai mellékletek:
a)
Energetikai
melléklet
(Excel
formátumban), amely tartalmazza a
Szakértői, a Kivitelezői és Tervezői
nyilatkozatot is. A mellékletben szereplő
nyilatkozatokat
aláírt,
szkennelt
formátumban is csatolni szükséges.
b) Az épület beruházás megvalósítását
megelőző
(kiinduló)
állapotára
vonatkozó,
tanúsító
program
használatával készített - 176/2008.
(VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített energetikai tanúsítvány a
7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti
számítással, mely a CO2 kibocsátási
értékeket tartalmazza.
c) A beruházás megvalósítását követő
(tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító
program használatával készített
nem
hitelesített elő-tanúsítvány a 7/2006.
(V.24.)
TNM
rendelet
szerinti
számítással, mely a CO2 kibocsátási
értékeket tartalmazza.
A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti
számítások készíthetőek egyszerűsített
vagy részletes módszerrel, azonban a
megelőző (kiinduló), és a követő
(tervezett) állapot azonos számítási
módszer
szerint
kerülhet

Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége,
mely
tevékenység csak a támogatói döntést
követően számolható el.

terheinek,
költségeinek
növekedését
eredményezné.
a
támogatási
kérelemhez
csatolandó épületenergetikai tanúsítvány,
számítás
és
energetikai
melléklet
elkészítésének költsége

Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége (a „Széchenyi
2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv KTK 2020” szerint), mely
tevékenység csak a támogatói döntést
követően számolható el.
i)
biztosítéknyújtáshoz
kapcsolódó
költségek, jelzálog, hitelintézet által vállalt
garancia költségei,
7. Épületenergetikai mellékletek:
a)
Energetikai
melléklet
(Excel
formátumban), amely tartalmazza a
Szakértői, a Kivitelezői és Tervezői
nyilatkozatot is. A mellékletben szereplő
nyilatkozatokat
aláírt,
szkennelt
formátumban is csatolni szükséges.
b) Az épület beruházás megvalósítását
megelőző (kiinduló) állapotára vonatkozó,
tanúsító program használatával készített 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti
- hitelesített energetikai tanúsítvány a
7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti
számítással, mely a CO2 kibocsátási
értékeket tartalmazza.
c) Az energiahatékonysági fejlesztések
hatására bekövetkező (köztes) állapotot
valamint a beruházás megvalósítását
követő
(tervezett)
állapotot
rögzítő,
tanúsító program használatával készített
7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti
számítás, mely a CO2 kibocsátási
értékeket tartalmazza.
A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti
számítások készíthetőek egyszerűsített
vagy részletes módszerrel, azonban a
megelőző
(kiinduló),
az
energiahatékonysági
fejlesztések
hatására bekövetkező (köztes) és a

meghatározásra.

követő
(tervezett)
számítási módszer
meghatározásra.

állapot
szerint

azonos
kerülhet

6.
A
támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek
listája
kiegészül az 21. és 22.
pontokkal

-

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 a tisztelt támogatást igénylők
figyelmét, hogy az ÁÚF és az Eljárási
Rend
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

21. Fedezetként felajánlott hitelintézet
által vállalt garancia esetén a kibocsátó
hitelintézet szándéknyilatkozata
22. A Felhívás 9. számú mellékletében
szereplő sablon alapján kitöltött Cashflow táblázat
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 a tisztelt támogatást igénylők
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

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

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
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
2. Kapcsolódó jogszabályok
3. Az Eljárási Rendben használt fogalmak
4. A Projektek keretében finanszírozható,
egyes
tevékenységekre
vonatkozó
különös rendelkezések
5.
Biztosítékokra
vonatkozó
rendelkezések
6.
A
Kölcsön
futamidejének
meghatározására
7. Szerződéskötési feltételek
8. Folyósítási feltételek
9. Törlesztés és a törlesztés ütemezése
10.
Állami
Támogatásra
vonatkozó
szabályok
11. Kommunikációs kötelezettségek
12. Hitelfolyamat lépései

8.
A FELHÍVÁS
SZAKMAI
MELLÉKLETEI
kiegészült a 9. számú
melléklettel
A Felhívás 4. számú
melléklete kiegészült,
valamint
a
Szennyeződésmentesí
tés,
egyéb
hulladékkezelés
tevékenység
TEÁOR
száma javításra került

13. Szabálytalanságkezelés
14. Kifogás- és panaszkezelés
15. Adatszolgáltatás
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az
útmutatók és az Európai uniós forrásból
finanszírozott
önálló
és
kombinált
hitelprogramok
Eljárási
Rendjének
figyelembevételével készítsék el!
9.
számú
melléklet:
Cash-flow
táblázat sablon (külön dokumentumban)

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes
növény, olajos mag termesztése**
1610 Fűrészárugyártás
1629 Pellet gyártása fából, illetve kávévagy szójababhulladékból tüzelőanyag
céljára
2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártás
2561 Fémfelület kezelése
2562 Fémmegmunkálás
2651 Mérőműszergyártás
2670 Optikai eszköz gyártása
2711 Villamos
motor, áramfejlesztő
gyártás
2720 Akkumulátor, szárazelem gyártás
3011 Hajógyártás
3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása
3030 Légi, úrjármű gyártása
3091 Motorkerékpár gyártása
3092 Kerékpár, mozgássérült-kocsi
gyártása
3099 M.n.s. egyéb jármű gyártása
3511 Villamosenergia-termelés
3530 Gőzellátás, légkondicionálás
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb
hulladékkezelés
4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki
nagykereskedelme
4613
Fa-,
építési
anyag ügynöki
nagykereskedelme
4618
Egyéb
termék
ügynöki
nagykereskedelme
4619
Vegyes
termékkörű
ügynöki
nagykereskedelem
4673
Fa-, építőanyag-, szaniterárunagykereskedelem
4674
Fémáru,
szerelvény,
fűtési
berendezés nagykereskedelme
4677
Hulladék-nagykereskedelem
szakágazat
4690
Vegyestermékkörű
nagykereskedelem
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki

tanácsadás
7219
Egyéb
természettudományi,
műszaki kutatás, fejlesztés

