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. A módosításokat a
mellékelt táblázat foglalja össze. A támogatási kérelmek benyújtása a módosított kitöltő program
megjelenését követően, 2017. november 8. és 2018. január 8. között lehetséges.

Módosuló
megnevezése

pont

1. oldal

Korábbi szöveg

Az
együttműködés
Kormány vállalja, hogy:




1.1
A
felhívás
indokoltsága és célja
1.2. A rendelkezésre

Új szöveg

keretében

a

a Felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket jelen Felhívás keretében
3 millió Ft és 50 millió Ft közötti
vissza nem térítendő támogatásban,
valamint 3 millió Ft és 50 millió Ft
közötti kedvezményes kamatozású
éven
túli
kölcsönben
(a
továbbiakban: kölcsön) részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig
a támogatási előleggel kapcsolatos
feltételeknek megfelelő támogatott
projekteknek
jelen
Felhívás
keretében a megítélt vissza nem
térítendő támogatás legfeljebb 50%ának megfelelő összegű támogatási
előleget biztosít.

A vissza nem térítendő támogatás és a
kölcsön
egyidejű
igénybevétele
kötelező.
A támogatott támogatási kérelmek

Az együttműködés keretében a Kormány
vállalja, hogy:




a Felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket jelen Felhívás keretében
1,5 millió Ft és 50 millió Ft közötti
vissza nem térítendő támogatásban,
valamint 1,5 millió Ft és 50 millió Ft
közötti kedvezményes kamatozású
éven túli kölcsönben (a továbbiakban:
kölcsön) részesíti a rendelkezésre
álló forrás erejéig
a támogatási előleggel kapcsolatos
feltételeknek megfelelő támogatott
projekteknek
jelen
Felhívás
keretében a megítélt, vissza nem
térítendő támogatás és kölcsön
legfeljebb 50%-ának megfelelő, de
legfeljebb [a maximális támogatási
összeg 50%-a] 25 millió Ft vissza
nem
térítendő
támogatás,
és
legfeljebb [a maximális kölcsön
összeg 50%-a] 25 millió Ft kölcsön
összegnek megfelelő támogatási
előleget biztosít.

A vissza nem térítendő támogatás és a
kölcsön költségtételenkénti egyidejű
igénybevétele kötelező.
A támogatott támogatási kérelmek

álló forrás

várható száma: 1700-2800 db

várható száma: 1700-3200 db

3.1
A
projekt
keretében
megvalósítandó
tevékenységek
a)
pontja módosult

A benyújtott támogatási kérelmek
esetében
az
energiahatékonyság
fokozására irányuló projektrész – B)
tevékenység – aránya alátámasztottan
el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a
projekt összes elszámolható költségén
belül.

A
benyújtott
támogatási
kérelmek
esetében
az
energiahatékonyság
fokozására irányuló projektrész – B)
tevékenység – aránya alátámasztottan el
kell, hogy érje legalább a 30%-ot a
projekt összes elszámolható költségén
belül.

3.1.2
Önállóan
támogatható
tevékenységek A) d)
ponthoz
egy
új
lábjegyzet került

-----

A környezeti hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet az irányadó.

3.1.2
Önállóan
támogatható
tevékenységek B) I. c)
pont

A projektelem megvalósítása csak és
kizárólag az I. a) és/vagy b)
projektelem
megvalósítása
esetén
támogatható tevékenység.

A projektelem megvalósítása csak és
kizárólag
az
I.
b)
projektelem
megvalósítása
esetén
támogatható
tevékenység.

3.1.2
Önállóan
támogatható
tevékenységek C) pont

Az eddigi 5. számú melléklet törlésre került. Helyette az 55/2016. (XII. 21.) NFM
rendeletre történik hivatkozás.

3.1.2
Önállóan
támogatható
tevékenységek C) III.
pont

Napelemes
rendszer
telepítése
hálózati, vagy autonóm (hálózatra
nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés
céljából,
kizárólag
a
fejlesztésben
érintett
épület
villamosenergia-ellátásához

Napelemes
rendszer
telepítése
hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem
kapcsolódó) villamosenergia-termelés
céljából, kizárólag a fejlesztésben
érintett
épület
villamosenergiaellátásához

Támogatott a napelemes rendszerek
beszerzése és telepítése; a kapcsolódó
szerkezeti- és tartóelemek beszerzése
és telepítése, az épület elektromos
rendszeréhez illetve a hálózathoz való
csatlakozáshoz
és
a
műszakilag
biztonságos működéshez szükséges
elemek beszerzése és ezek kiépítése;
mérő- és szabályozó berendezések

Támogatott a napelemes rendszerek
beszerzése és telepítése; a kapcsolódó
szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és
telepítése,
az
épület
elektromos
rendszeréhez illetve a hálózathoz való
csatlakozáshoz
és
a
műszakilag
biztonságos működéshez szükséges
elemek beszerzése és ezek kiépítése;
akkumlátorok, mérő- és szabályozó

beszerzése
és
felszerelése.
(Technológiai célú energiafelhasználás
csökkentésére
nem
igényelhető
támogatás.)

berendezések
felszerelése.

D) Kötelező nyilvánosság biztosítása:

D) Kötelező nyilvánosság biztosítása:

A Széchenyi 2020 kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségei útmutató és
arculati kézikönyvben szereplő kötelező
elemek megvalósítása. E tevékenység
csak a támogatói döntést követően
kezdhető meg.

I. A tájékoztatáshoz és
nyilvánossághoz kapcsolódó
tevékenységek

Kötelező nyilvánosság biztosítása

A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz
kapcsolódó tevékenységek

3.3. Nem támogatható
tevékenységek o) pont

vissza nem térítendő támogatások
előfinanszírozása,
illetve
kölcsön
törlesztése.

a vissza nem térítendő támogatások nem
használhatók fel a pénzügyi eszközökből
kapott támogatás visszatérítésére. A
pénzügyi eszközök nem használhatók fel
a vissza nem térítendő támogatások
előfinanszírozására.

3.3. Nem támogatható
tevékenységek r) pont

a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról
szóló
2013.
évi
CCXXXVII. törvény (Hpt). 3.§ alapján
nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi,
vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás
(pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása.

a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról
szóló
2013.
évi
CCXXXVII. törvény. (Hpt.) 3.§ alapján
nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi,
vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl.
hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása,
kivéve a jelen Felhívás keretében igényelt
vissza nem térítendő támogatás, illetve
kölcsön előfinanszírozására szolgáló
pénzügyi szolgáltatásokat.

3.4.1.1

a

a

3.1.2.1.
Kötelezően
megvalósítandó,
önállóan
nem
támogatható
tevékenységek:

3.2. A támogatható
tevékenységek állami
támogatási szempontú
besorolása
táblázat
utolsó sorában a

beszerzése

és

II. Műszaki ellenőri szolgáltatás

„Támogatható
tevékenység”

Műszaki

és

támogatható

tevékenységek

támogatható

tevékenységek

szakmai elvárások 1.
a) pont

beruházási költsége – a Felhívás 5.5.
pont
II.
Beruházási
költségek
költségkategória tevékenységei - a
következő fajlagos költségeket nem
haladhatják meg:

elszámolható költsége – a Felhívás 5.5.
pont
II.
Beruházási
költségek
költségkategória tevékenységei - a
következő fajlagos költségeket nem
haladhatják meg:

az energiahatékonyság javítására
irányuló tevékenységek éves szintű 1
GJ primer energia megtakarításra
vetített nettó beruházási költség nem
haladja meg a 100.000 Ft/GJ értéket.

az
energiahatékonyság
javítására
irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ
primer energia megtakarításra vetített
nettó elszámolható költség nem haladja
meg a 110.000 Ft/GJ értéket.

napelemes rendszer esetében az
inverter teljesítményre vetített nettó
beruházási költség nem haladhatja
meg a 450.000 Ft/kW értéket.

napelemes
rendszer
nettó
elszámolható költsége nem haladhatja
meg a beépített napelemek összesített
névleges teljesítményére vetítetten a
450.000 Ft/kW értéket.

napkollektoros rendszer esetében az
abszorber
felületre
vetített
nettó
beruházási költség nem haladhatja
meg a 270.000 Ft/nm értéket.
szilárd biomassza kazán rendszer
esetében a kazán teljesítményre vetített
nettó beruházási költsége nem
haladhatja meg a 150.000 Ft/kW
értéket.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 1.
b) pont

napkollektoros rendszer esetében az
abszorber
felületre
vetített
nettó
elszámolható költség nem haladhatja
meg a 270.000 Ft/nm értéket.
szilárd biomassza kazán rendszer
esetében a kazán teljesítményre vetített
nettó elszámolható költsége nem
haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket.

hőszivattyú rendszerek alkalmazása
esetén a hőtermelő teljesítményre
vetített nettó beruházási költség nem
haladhatja meg a

hőszivattyú rendszerek alkalmazása
esetén a hőtermelő teljesítményre vetített
nettó elszámolható költség nem
haladhatja meg a

- földhő-víz hőszivattyús rendszer
esetén a 325.000 Ft/kW értéket,

- földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén
a 325.000 Ft/kW értéket,

- víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a
225.000 Ft/kW értéket,

- víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a
225.000 Ft/kW értéket,

- levegő-víz hőszivattyús rendszer
esetén a 185.000 Ft/kW értéket.

- levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén
a 185.000 Ft/kW értéket.

a belső megtérülési rátája (BMR) eléri a
2%-ot, illetve nem haladja meg a
15,00%-ot

a belső megtérülési rátája (BMR) eléri a
0,5%-ot, illetve nem haladja meg a
15,00%-ot

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 3.
pont

Nem
nyújtható
támogatás
olyan
beruházáshoz, amely nem járul hozzá
a
hazai
megújuló
energiaforrás
hasznosítás abszolút értékben történő
növeléséhez, figyelembe véve az
Európai
Parlament
és
Tanács
2009/28/EK
irányelve
szerinti
elvárásokat.

Nem
nyújtható
támogatás
olyan
projekthez, amely nem járul hozzá a
hazai megújuló energiaforrás hasznosítás
abszolút értékben történő növeléséhez,
figyelembe véve az Európai Parlament és
Tanács 2009/28/EK irányelve szerinti
elvárásokat.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 4.
c) pont

2006. december 31. napjáig kiadott
építési engedéllyel rendelkeznek

2013. december 31. napjáig kiadott
építési engedéllyel rendelkeznek

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 4.
d) pont

2006. december 31-ét követően nem
estek át a jelen támogatási kérelemben
fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek
uniós,
költségvetési
vagy
egyéb
támogatás igénybevételével energetikai
korszerűsítésen;

2006. december 31-ét követően nem
estek át a jelen támogatási kérelemben
fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek
uniós,
költségvetési
vagy
egyéb
támogatás igénybevételével energetikai
korszerűsítésen, vagy amennyiben igen,
úgy
a
támogatáshoz
kapcsolódó
fenntartási időszak véget ért, a projekt
lezárult;

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 4. f)
pont

a támogatási kérelem benyújtását
megelőző 1 évben rendeltetésszerűen
használatban álltak. A rendeltetésszerű
használatot a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 1 évet/fűtési
szezont lefedő időszak fűtési célú
energiaszámláival szükséges igazolni.
Fűtési célú energiaszámlának minősül
az
adott
időszakra
vonatkozó
energiaszolgáltató által kiadott havi
számla,
éves
elszámoló
számla,
továbbá a nem energiaszolgáltatótól
vásárolt tüzelőanyagok (pl. barnaszén,
bükk tűzifa) esetén a tüzelőanyag
beszerzését
alátámasztó
számla,
szerződés,
mely
a
beszerzett
energiahordozó mennyiségét és annak
költségét is tartalmazza. E fűtési célú
energiaszámlákat az irányító hatóság a
záró
projekt
fenntartási
jelentés
elfogadásáig ellenőrizheti.

a támogatási kérelem
benyújtását
megelőző 1 évben rendeltetésszerűen
használatban álltak. A rendeltetésszerű
használatot
a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 1 évet/fűtési
szezont lefedő időszak fűtési célú
energiaszámláival szükséges igazolni,
mely dokumentumokat a támogatási
kérelemhez nem kell benyújtani. Fűtési
célú energiaszámlának minősül az adott
időszakra vonatkozó energiaszolgáltató
által kiadott havi számla, éves elszámoló
számla,
továbbá
a
nem
energiaszolgáltatótól
vásárolt
tüzelőanyagok (pl. barnaszén, bükk
tűzifa) esetén a tüzelőanyag beszerzését
alátámasztó számla, szerződés, mely a
beszerzett energiahordozó mennyiségét
és annak költségét is tartalmazza. E
fűtési célú energiaszámlákat az irányító
hatóság a záró projekt fenntartási jelentés
elfogadásáig ellenőrizheti.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 7.
pont

A
3.1.2./C)/II.
projektelem
megvalósítása
esetén
a
kazánrendszerhez
szükséges
tüzelőanyag
rendelkezésre
állását
igazoló minta (jelen Felhívás 6. számú
szakmai melléklet) szerinti tüzelőanyag
szállítási
szándéknyilatkozat
vagy
előszerződés benyújtása szükséges a
támogatási
igény
mellékleteként.
Kizárólag
olyan
szándéknyilatkozat
kerülhet elfogadásra, mely alapján a
tüzelőanyag szállítása maximum 60 kmes távolságról történik a projekt
megvalósítási helyszínre.

A 3.1.2. C) II. projektelem megvalósítása
esetén a kazánrendszerhez szükséges
tüzelőanyag rendelkezésre állását igazoló
minta (jelen Felhívás 5. számú szakmai
melléklet) szerinti tüzelőanyag szállítási
szándéknyilatkozat vagy előszerződés
benyújtása szükséges az első kifizetési
kérelemmel együtt. Kizárólag olyan
szándéknyilatkozat kerülhet elfogadásra,
mely alapján a tüzelőanyag szállítása
maximum 60 km-es távolságról történik a
projekt megvalósítási helyszínre.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 8.
pont

A beépítendő hőtermelők teljesítménye
nem haladhatja meg az épület hőigénye
által indokolt teljesítmény 110%-át. Ha
az épület hőigényének megfelelő
teljesítményű
hőtermelő
nem
beszerezhető, illetve nincs forgalomban
olyan hőtermelő, amely teljesíti a 110%os elszámolhatósági határértéket, a
beépítendő hőtermelő teljesítménye és
az épület hőigénye közötti lehető
legkisebb különbségre kell törekedni.
Kizárólag ebben az esetben olyan
hőtermelő is támogatható, melynek
teljesítménye meghaladja a 110%-os
határértéket.

A beépítendő hőtermelők teljesítménye
nem haladhatja meg az épület fejlesztés
utáni hőigénye által indokolt teljesítmény
110%-át. Ha az épület hőigényének
megfelelő teljesítményű hőtermelő nem
beszerezhető, illetve nincs forgalomban
olyan hőtermelő, amely teljesíti a 110%os elszámolhatósági határértéket, a
beépítendő hőtermelő teljesítménye és az
épület hőigénye közötti lehető legkisebb
különbségre kell törekedni. Kizárólag
ebben az esetben olyan hőtermelő is
támogatható,
melynek
teljesítménye
meghaladja a 110%-os határértéket.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 9.
pont

-----

A napelemes rendszer csatlakozási
teljesítményét
legfeljebb
20%-kal
haladhatja meg a beépített napelemek
összesített névleges teljesítménye. A
csatlakozási teljesítmény a hálózatra
kapcsolódó
inverter(ek)
összesített
névleges
hálózati
csatlakozási
teljesítménye.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 10.
pont
(A korábbi 11. pont

A támogatási kérelemnek részét kell
képezze
a
176/2008.
(VI.30.)
Kormányrendelet 9 § (1) bekezdése
szerinti
feltételeknek
megfelelő,

A támogatási kérelemnek részét kell
képezze
az
épületek
energetikai
jellemzőinek
tanúsításáról
szóló
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

tartalma
e
pontba
került áthelyezésre.)

energetikai szakértői jogosultsággal is
rendelkező és az energetikai tanúsítói Magyar Mérnöki Kamara és/vagy
Magyar
Építész
Kamara
névjegyzékben
szereplő
szakértő
személy által, az épületek energetikai
jellemzőinek
tanúsításáról
szóló
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
szerinti,
épületek/
azonos
fűtési
rendszerrel
rendelkező
épületek
meglévő állapotára készített, hitelesített
energetikai minőségtanúsítványok és a
projektszintű minta szerinti szakértői
nyilatkozat.

szerinti,
épületek/
azonos
fűtési
rendszerrel rendelkező épületek meglévő
állapotára
készített,
hitelesített
energetikai minőségtanúsítványok és a
projektszintű minta szerinti szakértői
nyilatkozat.
Az
energetikai
minőségtanúsítványt és számításokat a
Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében
szereplő TÉ (illetve jogutód szerinti
besorolása), és/vagy a Magyar Építész
Kamara névjegyzékében szereplő SzÉS6
(illetve jogutód szerinti besorolása)
jogosultsággal rendelkező szakértőnek
kell
elvégeznie
és
a
szakértői
nyilatkozatot a számításokat készítőnek
szükséges hitelesítenie.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 12.
pont

Az épületet érintő beavatkozások esetén
az épületnek meg kell felelnie az
épületek
energetikai
jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)
TNM
rendeletben
(továbbiakban:
Rendelet) foglalt követelményeknek,
különös tekintettel az alábbiakra:

Az épületet érintő beavatkozások esetén
az épületnek a fejlesztést követően meg
kell felelnie az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló
7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben foglalt
követelményeknek.

1. Az épületburkot érintő beavatkozások
esetén a beépíteni tervezett új
szerkezeteknek meg kell felelnie a
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. számú
mellékletének 1. számú táblázatában
meghatározott
épülethatároló
szerkezetek hőátbocsátására vonatkozó
költségoptimalizált követelményszintnek.
A megmaradó releváns (támogatási
kérelem
keretében
korszerűsítéssel/cserével nem érintett)
szerkezeteknek meg kell felelniük a
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. számú
mellékletének
I.
részében
foglalt
követelményeknek.
2. Az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)
TNM
rendeletben
foglaltakkal
összhangban
az
épület
jelentős
felújítása vagy 2018. január 1-je után
megkezdett nem jelentős felújítása
esetén az épületnek – a fentiekben
foglaltakon túl – meg kell felelnie a
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. számú

mellékletének IV-V. részében és az 5.
melléklet
II-III.
részében
foglalt
követelményeknek. Jelentős felújításnak
minősül a határoló szerkezetek összes
felületének legalább a 25%-át érintő
korszerűsítés, azonban nem minősül
jelentős felújításnak a földszintes épület
pincefödémének vagy padlásfödémének
utólagos hőszigetelése, amennyiben
más korszerűsítés az épületen nem
történik.
3. 2018. január 1-je előtt megkezdett
nem jelentős felújítás esetén az
épületek
energetikai
jellemzőinek,
beleértve a megmaradó szerkezeteket is
– a fentiekben foglaltakon túl – meg kell
felelnie a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
1. számú mellékletének I-V. releváns
részében foglalt követelményeknek.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 18.
ponthoz
egy
új
lábjegyzet került

-----

A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50
MWth-nál kisebb névleges bemenő
hőteljesítményű
tüzelőberendezések
légszennyező anyagainak technológiai
kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001.
(XI. 13.) KöM rendelettel összhangban.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 19.
pont

Napelemes rendszer kiépítése esetén a
hálózati
engedélyessel
kötött
/
módosított hálózathasználati szerződést
a záró kifizetési igénylés mellékleteként
szükséges benyújtani.

Napelemes rendszer kiépítése esetén a
hálózati engedélyessel kötött / módosított
hálózathasználati szerződést és az advesz
mérőóra
meglétét
igazoló
mérőhelyi adatlapot a záró kifizetési
igénylés
mellékleteként
szükséges
benyújtani.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 20.
pont

A fentieken túlmenően, a projekt
megvalósításának
elindításához
szükséges
releváns
hatályos
jogszabályok
szerinti
jogerős
engedély(ek)et legkésőbb az első
kifizetési
kérelem
mellékleteként

A fentieken túlmenően, a projekt
megvalósításának
elindításához
szükséges
releváns
hatályos
jogszabályok
szerinti
jogerős
engedély(ek)et legkésőbb az első időközi
kifizetési kérelem mellékleteként be kell

(beleértve az előlegre vonatkozó
kérelmeket is) be kell nyújtani.

nyújtani.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 28.
pont

Ha
a
projekt
megvalósítása
kiemelkedően
jelentős
kockázatot
hordoz, akkor a támogatási kérelem
nincs
összhangban
a
Felhívás
célkitűzéseivel,
ezért
elutasításra
kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet
többek között a támogatási kérelem nem
megfelelő kidolgozottsága; a projekt
megvalósítása
szempontjából
kockázatos gazdálkodási adatok.)

Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően
jelentős kockázatot hordoz, akkor a
támogatási kérelem nincs összhangban a
Felhívás
célkitűzéseivel,
ezért
elutasításra
kerülhet.
(Jelentős
kockázatot jelenthet többek között a
támogatási kérelem nem megfelelő
kidolgozottsága; a projekt megvalósítása
szempontjából kockázatos gazdálkodási
adatok, vagy ha a kérelem nem felel
meg
a
banküzlet-biztonsági
vizsgálatnak.)

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások 29.
pont
kiegészült
a
következőkkel:

-----

Banküzlet-biztonsági vizsgálat alapján
kiemelkedően
jelentős
kockázatot
jelenthet például:
-

ha a támogatást igénylő, kapcsolt
vállalkozása vagy a céghálójában*
szereplő vállalkozások adószáma
felfüggesztésre került vagy szankciós
jelleggel törölve van,

-

ha a támogatást igénylő, kapcsolt
vállalkozása vagy a céghálójában
szereplő vállalkozások a megelőző 2
évben jogerős végzéssel elrendelt
csőd- vagy felszámolási eljárás alatt
áll(t),

-

ha a támogatást igénylő, kapcsolt
vállalkozása vagy a céghálójában
szereplő vállalkozások a megelőző 2
évben végrehajtási eljárás alatt áll(t),

-

a támogatást igénylő vállalkozásban
szereplő
tulajdonos
vagyoni
részesedése lefoglalásra került.

* A cégháló szerinti vizsgálat kiterjed minden
esetben:
a Hiteligénylőre,
a Hiteligénylő kapcsolt vállalkozásai közül
azokra, amelyekben a Hiteligénylő tulajdoni résszel
rendelkezik,
a Hiteligénylő legalább 20 %-os tulajdoni
résszel rendelkező tulajdonosaira (jogi- vagy
természetes személy, és azok érintettségeire (olyan

vállalkozásokra, amelyben legalább 20 %-os
tulajdoni résszel rendelkező tulajdonos vagy
amelyben cégképviseleti joggal rendelkezik)

3.4.2.
Mérföldkövek
tervezésével
kapcsolatos elvárások

A projekt megvalósítása során egy
mérföldkő tervezhető. A mérföldkövet a
projekt fizikai befejezésének várható
időpontjára szükséges megtervezni. Ezt
a mérföldkövet úgy kell tervezni, hogy a
projektkezdéstől – amennyiben a projekt
a Támogatói Okirat kiállításáig nem
kezdődött meg, úgy a projekt Támogatói
Okirat kiállításától számított 12 hónapon
belül megtörténjen.

A projekt megvalósítása során egy
mérföldkő tervezhető. A mérföldkövet a
projekt fizikai befejezésének várható
időpontjára szükséges megtervezni. Ezt a
mérföldkövet úgy kell tervezni, hogy a
projektkezdéstől – amennyiben a projekt
a Támogatói Okirat kiállításáig nem
kezdődött meg, úgy a projekt Támogatói
Okirat kiállításától számított 12 hónapon
belül megtörténjen.

Mérföldkő a projekt megvalósítása
szempontjából
jelentős
időpont,
esemény vagy a projekt megvalósítása
révén elért szakmai eredmény lehet. A
mérföldkőnek illeszkednie kell az
Operatív Program (továbbiakban: OP)
releváns célkitűzéseihez.

Mérföldkő a projekt megvalósítása
szempontjából jelentős időpont, esemény
vagy a projekt megvalósítása révén elért
szakmai eredmény lehet. A mérföldkőnek
illeszkednie kell az Operatív Program
(továbbiakban:
OP)
releváns
célkitűzéseihez.

Támogatás csak abban az esetben
fizethető ki, ha a kifizetési kérelemhez
meghatározott mérföldkő, vagy a
kifizetési kérelem alátámasztásában
rögzített
vállalások
a
2014-2020
programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet) vonatkozó részei
alapján teljesültek.

Támogatás csak abban az esetben
fizethető ki, ha a kifizetési kérelemhez
meghatározott
mérföldkő,
vagy
a
kifizetési
kérelem
alátámasztásában
rögzített
vállalások
a
2014-2020
programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet) vonatkozó részei alapján
teljesültek.

A mérföldkövek a Támogatói Okiratban
egyedileg kerülnek rögzítésre. Minden
mérföldkőhöz kifizetési kérelemnek kell
kapcsolódnia, de kifizetési kérelem a
mérföldkövek
elérése
előtt
is
benyújtható,
megfelelő
szakmai
alátámasztással.
Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a
projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó
mérföldkő tervezése szükséges.
3.5.1.
A
projekt
megkezdése részben
a
következő
2

Felhívjuk a támogatást igénylők
figyelmét, hogy nem
nyújtható
kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi

bekezdés módosításra
került:

eszközzel kombinált vissza nem
térítendő támogatás sem a támogatói
döntés napján fizikailag már lezárt
(befejezett) vagy teljes mértékben
(fizikailag
és
pénzügyileg
is)
végrehajtott (befejezett) beruházás
finanszírozására.
A
projekt
előkészítésével
összefüggő
tevékenységek megkezdése nem jelenti
a projekt megkezdését. Az előkészítési
tevékenység a Felhívás megjelenését
követő napon vagy 2016. január 1-től
kezdhető meg.

A projekt részét képező bármely eszköz,
szolgáltatás
beszerzéséről
szóló
megrendelés/szerződés, az azokhoz
kapcsolódó
számla,
egyszerűsített
számla, előlegszámla vagy előlegbekérő
kiállításának,
teljesítésének
és
kiegyenlítésének dátuma nem lehet
korábbi
a
támogatási
kérelem
benyújtását követő napnál. (Feltételes
vállalkozási szerződés esetében a
projekt megkezdésének a hatályba
lépés vagy a feltétel bekövetkeztének
napja minősül, mely nem lehet korábbi a
támogatási kérelem benyújtását követő
napnál.)

3.5.2.
A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló
időtartam
rész
a
következő
bekezdésekkel
egészült ki:

-----

A projekt előkészítésével összefüggő
tevékenységek megkezdése nem jelenti a
projekt megkezdését. Az előkészítési
tevékenység a Felhívás megjelenését
követő napon vagy legkorábban 2016.
január 1-től kezdhető meg.

A projekt részét képező bármely
beruházási költséghez vagy szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatási költséghez kapcsolódó
megrendelés/szerződés, az azokhoz
kapcsolódó
számla,
egyszerűsített
számla, előlegszámla vagy előlegbekérő
kiállításának,
teljesítésének
és
kiegyenlítésének dátuma nem lehet
korábbi a támogatási kérelem benyújtását
követő napnál. (Feltételes vállalkozási
szerződés
esetében
a
projekt
megkezdésének a hatályba lépés vagy a
feltétel bekövetkeztének napja minősül,
mely nem lehet korábbi a támogatási
kérelem benyújtását követő napnál.)

A 1303/2013/EU rendelet 37. cikk (5)
bekezdés
szerint:
„A
pénzügyi
eszközökön
keresztül
támogatandó
beruházások a beruházásra vonatkozó
határozat napján nem lehetnek fizikailag
már lezártak vagy teljes mértékben
végrehajtottak.”
Jelen Felhívás hitel része pénzügyi
eszközön keresztül valósul meg, melynek
értelmében felhívjuk a támogatást
igénylők
figyelmét,
hogy
nem
nyújtható kölcsön, és ebből adódóan
pénzügyi eszközzel kombinált vissza
nem térítendő támogatás sem a

támogatói döntés napján fizikailag már
lezárt
(befejezett),
vagy
teljes
mértékében (fizikailag és pénzügyileg
is) végrehajtott (befejezett) beruházás
finanszírozására.
Mindezek alapján a Felhívás keretében
benyújtott támogatási kérelemben
szereplő projekt nem fejezhető be a
támogatói döntés megszületéséig.

Amennyiben a támogatói döntés napjáig
kizárólag Felhívás 3.1.2.2 pontja szerinti
„kötelező
tájékoztatás
és
nyilvánossághoz
kapcsolódó
tevékenységek” nem valósulnak meg, de
minden más elem már befejeződött, a
projektet fizikailag befejezettnek kell
tekinteni, így támogatás nem adható.
Amennyiben a projekt támogatásra kerül,
és a projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolás során derül ki, hogy a
támogatói döntés időpontjában már
megvalósult a projekt, a támogatás
visszavonásra kerül.
Példák:
1) A projekt keretében hőszigetelés és
napkollektoros rendszer telepítése
a cél. A támogatói döntés napjáig a
napkollektoros
rendszer
beüzemelésre került ugyan, de a
teljes körű műszaki átadás-átvételre
nem került még sor.
A projekt nem minősül fizikailag
befejezettnek, támogatható.
2) A projekt keretében hőszigetelés és
napkollektoros rendszer telepítése
a cél. A támogatói döntés napjáig a
napkollektoros
rendszer
beüzemelésre került, és a műszaki
átadás-átvétel
teljes
körűen
megtörtént (engedélyköteles építés
esetén a jogerős használatbavételi
engedély),
de
a
kötelező

nyilvánossághoz
kapcsolódó
tevékenységeket meg sem kezdte a
támogatást igénylő vállalkozás.
A projekt fizikailag befejezettnek
minősül, nem támogatható.

3.5.2.
A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló
időtartam részben a
következő bekezdés
törlésre került:

-----

Állami támogatás típusú előleg esetén
legkésőbb az előlegfolyósítást követő
három éven belül a nyújtott támogatással
el kell számolni. Jelen Felhívás esetében
a megvalósítási idő 12 hónap.

3.5.2.1. A kölcsön
törlesztése rész 2.
bekezdése
a
következők
szerint
módosult:

A törlesztés a türelmi időt követően
havonta
egyenlő
tőketörlesztő
részletekben történik, kerekítés miatt az
utolsó
törlesztőrészlet
eltérhet.
Esedékessége a tárgyhónap 25. napja.
Az első tőketörlesztés azon naptári
hónapot követő hónap 25. napján
esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt.
Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap,
akkor a törlesztés a következő
munkanapon esedékes.

A törlesztés a türelmi időt követően
havonta
egyenlő
tőketörlesztő
részletekben történik, kerekítés miatt az
utolsó
törlesztőrészlet
eltérhet.
Esedékessége a tárgyhónap 25. napja.
Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 25.
napján, vagy azt megelőzően jár le, az
első tőketörlesztés a tárgyhónap 25.
napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a
tárgyhónap 25. napját követően jár le, az
első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő
hónap 25. napján esedékes. Ha a tárgyhó
25. napja nem munkanap, akkor a
törlesztés a következő munkanapon
esedékes.

3.5.2.1. A kölcsön
törlesztése rész 5.
bekezdése
a
következők
szerint
módosult:

Előtörlesztés a projekt fenntartási
időszakának
lejártát
követően
megengedett. Az előtörlesztés esetére
külön kamat, díj, illetve költség nem
kerül
felszámításra,
így
a
Kedvezményezett kamat-, díj-, és
költségmentesen jogosult előtörleszteni,
azzal, hogy az előtörlesztési értesítő
benyújtásával egyidejűleg minden addig
felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez
kapcsolódó esedékes tőketörlesztést,
kamatot, díjat és egyéb költséget,
köteles megfizetni.

Előtörlesztés
a
projekt
megvalósulásának
(a
projektmegvalósítás
befejezésének)
Időpontját követően megengedett. Az
előtörlesztés esetére külön kamat, díj,
illetve költség nem kerül felszámításra,
így a Kedvezményezett kamat-, díj-, és
költségmentesen jogosult előtörleszteni,
azzal, hogy az előtörlesztési értesítő
benyújtásával egyidejűleg minden addig
felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez
kapcsolódó esedékes tőketörlesztést,
kamatot, díjat és egyéb költséget, köteles
megfizetni.

3.6.2. A fejlesztéssel
érintett
ingatlanra
vonatkozó feltételek

Támogatás
abban
az
esetben
folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel
érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai
az ÁÚF 7. pontjában és az Eljárási
Rendben foglaltaknak megfelelnek és a
projekt
szempontjából
ennek
megfelelően
rendezett
tulajdoni
viszonyokat a támogatást igénylő
igazolja
legkésőbb
a
támogatási
szerződés megkötéséig/támogatói okirat
kibocsátásáig.

Támogatás
abban
az
esetben
folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel
érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az
ÁÚF 7. pontjában és az Eljárási Rendben
foglaltaknak megfelelnek és a projekt
szempontjából
ennek
megfelelően
rendezett
tulajdoni
viszonyokat
a
támogatást igénylő igazolja legkésőbb
támogatói okirat kibocsátásáig.

3.7.1.
Indikátorok
részben az 1. táblázat
1. és 2. sorában a
„Típusa” elnevezésű
oszlopban a következő
módosítás történt:

OP kimeneti

közös kimeneti

3.7.1.
Indikátorok
részben az 2. táblázat
3. sorában a „Típusa”
elnevezésű oszlopban
a következő módosítás
történt:

OP kimeneti

közös kimeneti

3.7.1.
Indikátorok
részben
a
„Definíciók/számítás”
után
a
következő
mondat
került
beszúrásra:

-----

Amennyiben több épület korszerűsítése
valósul meg egy projekten belül, akkor az
épületenként
meghatározott
értékek
összege a projekt szinten elérhető
indikátor értéke.

3.9. Biztosítékok köre

A vissza nem térítendő támogatás
vonatkozásában
nem
köteles
biztosítékot
nyújtani
az
a
kedvezményezett, amely rendelkezik
legalább egy lezárt, teljes (12 naptári
hónapot jelentő) üzleti évvel, és a
támogatási
kérelem
benyújtásakor
szerepel az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
szerint közzétett köztartozásmentes
adózói adatbázisban.

A vissza nem térítendő támogatás
vonatkozásában nem köteles biztosítékot
nyújtani az a kedvezményezett, amely
rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12
naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a
támogatási
kérelem
benyújtásakor
szerepel az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
közzétett
köztartozásmentes
adózói
adatbázisban.

A
biztosítéknyújtási kötelezettségre
vonatkozó részletes szabályozást az
ÁÚF 6. pontja „A biztosítéknyújtási

A
biztosítéknyújtási
kötelezettségre
vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF

kötelezettségre vonatkozó tájékoztató”
című fejezet tartalmazza.
A kölcsön vonatkozásában az MFB
Zrt.
a
vissza
nem
térítendő
támogatásoktól
eltérően
biztosítékadási kötelezettséget ír elő.
Az elvárt fedezettség mértéke minimum
a hitelösszeg 70%-a.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók
el:
-

ingatlanon alapított jelzálog,

-

ingó dolgon alapított jelzálog
(gépen,
berendezésen,
járművön),

-

fizetésiszámla-követelésen
alapított óvadék,

-

gazdasági társaság és az EGT
területén székhellyel rendelkező
vállalkozás
magyarországi
fióktelepe esetén a tulajdonos
készfizető kezessége,

-

egyéb természetes vagy jogi
személy készfizető kezessége

-

hitelintézet által vállalt garancia.

Ezúton felhívjuk a támogatást igénylők
figyelmét arra, hogy a beruházás tárgya
(azaz a fejlesztéssel érintett ingatlan)
minden esetben bevonásra kerül a
fedezeti körbe. A beruházás tárgya (az
ingatlan) a futamidő végéig az MFB Zrt.
jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.
Amennyiben a beruházás tárgyát
képező
ingatlan
bevonásával
a
fedezettség nem éri el a 70%-ot, további
fedezetadási
kötelezettség
kerül
meghatározásra.
A
bevonható
biztosítékok feltételeit az Eljárási Rend
tartalmazza.

6.
pontja
„A
biztosítéknyújtási
kötelezettségre vonatkozó tájékoztató”
című fejezet tartalmazza.
A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt.
a vissza nem térítendő támogatásoktól
eltérően biztosítékadási kötelezettséget
ír elő. Az elvárt fedezettség mértéke az
egyes hitelcéloktól függően az alábbi:
a) Új gép/berendezés/készlet vásárlás
esetén
elégséges
a
megvásárolt
gép/berendezés/készlet
fedezetként,
kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a
fedezetértékelés
során
a
gép/berendezés/készlet fedezeti értékét
csökkenteni szükséges. Amennyiben az
Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket
csökkenteni
szükséges,
az
elvárt
fedezettség mértéke 50%.
b) Ingatlan építés, vásárlás, felújítás vagy
átalakítás esetén a beruházás tárgya
elégséges fedezetként, kivéve, ha az
Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés
során az ingatlan fedezeti értékét
csökkenteni szükséges. Amennyiben az
Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket
csökkenteni
szükséges,
az
elvárt
fedezettség mértéke 50%.
c) Az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél
esetén az elvárt fedezettség a befogadási
értékekből számítva a tőkekitettség 50%a.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók
el:
-

ingatlanon alapított jelzálog,

-

ingó dolgon
(gépen,
járművön),

-

fizetésiszámla-követelésen
alapított óvadék,

-

gazdasági társaság és az EGT
területén székhellyel rendelkező

alapított jelzálog
berendezésen,

vállalkozás
magyarországi
fióktelepe esetén a tulajdonos
készfizető kezessége,
-

egyéb természetes vagy jogi
személy készfizető kezessége

-

hitelintézet által vállalt garancia.

Ezúton felhívjuk a támogatást igénylők
figyelmét arra, hogy a beruházás tárgya
(azaz a fejlesztéssel érintett ingatlan)
minden esetben bevonásra kerül a
fedezeti körbe. A beruházás tárgya (az
ingatlan) a futamidő végéig az MFB Zrt.
jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.
Amennyiben a beruházás tárgyát képező
ingatlan bevonásával a fedezettség nem
éri el a 50%-ot, további fedezetadási
kötelezettség kerül meghatározásra. A
bevonható biztosítékok feltételeit az
Eljárási Rend tartalmazza.

4.2.
Támogatásban
nem
részesíthetők
köre 1) a) pont törlésre
került:

amely
jelen
projektjének
az
elszámolható összköltsége meghaladja
a támogatási kérelem benyújtását
megelőző
jóváhagyott
(közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámoló szerinti
árbevétel összegét;

-----

4.2.
Támogatásban
nem
részesíthetők
köre 1) f) pont törlésre
került:

amely mint gazdasági társaság és az
ezen gazdasági társaság többségi
tulajdonosának többségi tulajdonában
álló más gazdasági társaság (végső)
kedvezményezett a 2007-2013 közötti
programozási időszakban az európai
uniós társfinanszírozású projektjének
megvalósítása során a támogatási
szerződésben
(illetve
a
végső
kedvezményezettel kötött szerződésben
vagy a kezességvállalói nyilatkozatban)
rögzített ütemezéshez képest felmerült
késedelmét nem dolgozta le, amíg e

-----

késedelem fennáll;

4.2.
Támogatásban
nem
részesíthetők
köre
1)
pontja
kiegészült:

----

4.3.
A
támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja
pontjának
első
és
utolsó bekezdése a
következők
szerint
módosult:

Jelen felhívás keretében a támogatási
kérelmek benyújtása 2017. március 16tól 2019. március 18-ig lehetséges.
Ezen időszak alatt a támogatási
kérelmek
értékelése
folyamatosan
történik.

4.4.2.3
Tartalmi
értékelési szempontok
4.
szempontja

r)
amely adószáma felfüggesztésre
került vagy szankciós jelleggel törölve
lett;
s)
amely, illetve annak bármely
tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője
szankciós listán szerepel.
Jelen felhívás keretében a támogatási
kérelmek benyújtása 2017. március 16-tól
2018.
január
8-án
12.00óráig
lehetséges. Ezen időszak alatt a
támogatási
kérelmek
értékelése
folyamatosan történik.

Felhívjuk
a
Támogatást
igénylők
figyelmét, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról
2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.
törvény)
7.
§.
szerinti
ügyfélátvilágításhoz szükséges ún. Pmt.
adatlapot egy szabadon választott MFB
Pont tölti ki és érvényesíti, amelyhez az
Igénylőnek személyesen meg kell
jelennie az MFB Ponton. Az Igénylőnek
a kitöltött és érvényesített adatlap
eredeti példányát szerződéskötéskor
szükséges benyújtani az MFB Ponton.

Felhívjuk
a
Támogatást
igénylők
figyelmét, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LII. törvény (Pmt. törvény) 7. §. szerinti
ügyfél-átvilágításhoz szükséges ún. Pmt.
adatlapot
a
kérelem
kezelésére
kiválasztott MFB Pont tölti ki és
érvényesíti, amelyhez az Igénylőnek
személyesen meg kell jelennie az MFB
Ponton annak érdekében, hogy ügyfélátvilágításhoz szükséges azonosítási és
adatrögzítési
feladatok
még
a
szerződéskötési
feltételek
részeként
végrehajtásra kerüljenek. A Pmt. adatlap
kitöltésével
és
érvényesítésével
egyidejűleg az MFB Pont elvégzi a
Igénylő nyilatkoztatását annak tényleges
tulajdonosára
(tényleges
tulajdonosi
nyilatkozat), valamint az azonosított
személyek és tényleges tulajdonosok
kiemelt
közszereplői
státuszára
vonatkozóan
(kiemelt
közszereplői
nyilatkozat).

(BMR) 2% ≤ x <4% 10 pont

(BMR) 0,5% ≤ x <4% 10 pont

esetében:

4.4.2.3
Tartalmi
értékelési szempontok
8.
szempontja
esetében:

Energiahatékonysági fejlesztés által
elérhető egy GJ éves energiamegtakarításra eső nettó beruházási
összköltség (eFt/GJ év)

Energiahatékonysági
fejlesztés
által
elérhető
egy
GJ
éves
energiamegtakarításra eső nettó elszámolható
összköltség (eFt/GJ év)

4.4.2.3
Tartalmi
értékelési szempontok
16.
szempontja
esetében:

Napkollektoros
rendszer
abszorber
felületre
vetített
fajlagos
(nettó)
bekerülési költsége (eFt/nm)

Napkollektoros
rendszer
abszorber
felületre
vetített
fajlagos
(nettó)
elszámolható költsége (eFt/nm)

Napelemes
rendszer
inverter
teljesítményre vetített fajlagos (nettó)
bekerülési költsége (eFt/kW)

Biomassza kazánrendszer hőtermelő
teljesítményre
vetített
fajlagos
bekerülési költsége (eFt/kW)

Földhő-víz
hőszivattyús
rendszer
hőtermelő teljesítményre vetített fajlagos
(nettó) bekerülési költsége (eFt/kW)

Víz-víz hőszivattyús rendszer hőtermelő
teljesítményre vetített fajlagos (nettó)
bekerülési költsége (eFt/kW)

Levegő-víz
hőszivattyús
rendszer
hőtermelő teljesítményre vetített fajlagos
(nettó) bekerülési költsége (eFt/kW)

Napelemes rendszer fajlagos (nettó)
elszámolható költsége a beépített
napelemek
összesített
névleges
teljesítményére vetítetten (eFt/kW)

Biomassza kazánrendszer hőtermelő
teljesítményre vetített fajlagos (nettó)
elszámolható költsége (eFt/kW)

Földhő-víz
hőszivattyús
rendszer
hőtermelő teljesítményre vetített fajlagos
(nettó) elszámolható költsége (eFt/kW)

Víz-víz hőszivattyús rendszer hőtermelő
teljesítményre vetített fajlagos (nettó)
elszámolható költsége (eFt/kW)

Levegő-víz
hőszivattyús
rendszer
hőtermelő teljesítményre vetített fajlagos
(nettó) elszámolható költsége (eFt/kW)

5. A finanszírozással
kapcsolatos
információk

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel az
irányító hatóság folyósítja a vissza nem
térítendő támogatást, míg az MFB Pont
folyósítja a kölcsönt, a két folyósítás

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel az
irányító hatóság folyósítja a vissza nem
térítendő támogatást, míg az MFB Pont
folyósítja a kölcsönt, a két folyósítás

értéknapja között néhány nap eltérés
adódhat.

értéknapja között az időközi és a záró
kifizetési igénylés esetében néhány
nap eltérés adódhat.

5.1.
A
támogatás
formája részben a
táblázat utolsó előtti
„Türelmi idő” sorában:

A rendelkezésre tartás végétől számított
legfeljebb 12 hónap, de legfeljebb a
szerződés kötéstől számított 36 hónap
utolsó napja.

A rendelkezésre tartás végétől számított
legfeljebb 12 hónap, de legfeljebb a
kölcsönszerződés megkötésétől számított
36 hónap utolsó napja.

5.1.
A
támogatás
formája részben a
táblázat
utolsó
„Előtörlesztés”
sorában:

A Kölcsön a Kedvezményezett által a
Projekt fenntartási időszakának lejártát
követően előtörleszthető anélkül, hogy
az a Kölcsön kondícióinak romlását,
vagy
terheinek,
költségeinek
növekedését eredményezné.

A kölcsön a kedvezményezett által a
projekt
megvalósulásának
(projektmegvalósítás
befejezésének)
időpontját
követően
előtörleszthető
anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak
romlását, vagy terheinek, költségeinek
növekedését eredményezné.

5.3
A
támogatás
mértéke, összege a)
b) és c) pont

a) Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege: minimum 3
millió Ft, maximum 50 millió Ft.

a) Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege: minimum 1,5
millió Ft, maximum 50 millió Ft.

b) Az igényelhető kölcsön összege:
minimum 3 millió Ft, maximum 50
millió Ft.

b) Az igényelhető kölcsön összege:
minimum 1,5 millió Ft, maximum 50
millió Ft.

c)

5.4. Előleg igénylése

Az igényelhető kölcsön összegének
meg kell haladnia a vissza nem
térítendő támogatás összegét.

Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre
igénybe
vehető
támogatási előleg maximális mértéke a
megítélt vissza nem térítendő támogatás
50 %-a, legfeljebb 25 millió Ft lehet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási
előleg - vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első
részlete - kifizetésétől számított 12
hónapon belül időközi kifizetés igénylést
szükséges benyújtani.

c)

A kölcsön összegének el kell érnie a
vissza nem térítendő támogatás
összegének minimum 50%-át

Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre a vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön vonatkozásában
igénybe
vehető
támogatási
előleg
mértéke a megítélt vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön 50 %-a, de
legfeljebb 25 millió Ft [a maximális
támogatási összeg 50%-a] vissza nem
térítendő támogatás, és legfeljebb 25
millió Ft [a maximális kölcsön összeg
50%-a] kölcsön.
Az előlegigénylés benyújtásának feltétele
vissza nem térítendő támogatás és
kölcsön esetében is a kölcsönszerződés

hatályba lépése. Tájékoztatjuk, hogy a
kölcsön
vonatkozásában
előleg
igénylésére az első időközi kifizetési
igénylés benyújtásáig van lehetőség.
Tekintettel arra, hogy a vissza nem
térítendő támogatás és a kölcsön
esetében eltérő feltételei vannak az
előleg folyósításának, ezért az előlegek
utalása időben eltérhet egymástól.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vissza
nem
térítendő
támogatásra
jutó
támogatási előleg kifizetésétől számított
12 hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani.

5.5 Az elszámolható
költségek köre, II.
Beruházási költségek
pont
„Építéshez
kapcsolódó
költség”
rész kiegészült

-----

-

5.5 Az elszámolható
költségek köre, III.
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
pont
„Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának költség”
rész módosult

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

5.6.
elszámolhatóság

-

Nyilvánosság biztosításának költsége
a
„Széchenyi
2020
Kedvezményezettek
Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv
KTK
2020”
szerint
kötelező, azonban a támogatást
igénylő választhat, hogy a projekt
keretében el kívánja-e számolni
annak költségét. E tevékenység csak
a támogatói döntést követően
számolható el.
o A
projekt
előkészítési
tevékenységeihez
kapcsolódó

Az

Építéshez kapcsolódó költségként
elszámolhatóak
az
egyes
tevékenységek
során
felmerülő
járulékos költségek munkadíjként.
Úgymint
meglévő
nyílászárók
kiszerelése/kibontása;
redőnyök
illetve
rovarhálók
leszerelése;
meglévő
hőtermelők,
hőleadók
elbontása, leszerelése; világítótestek,
armatúrák,
korlátok,
tűzlétrák,
párkányok,
ereszcsatornák,
szegélyek, hajlatbádog, villámvédelmi
hálózat,
szellőzőrácsok
leszerelése/elbontása/át-,
visszaszerelése, továbbá munka-,
felvonulási terület kialakítása.

további feltételei pont
kiegészült

(energetikus,
statikus,
tervező)
költségtételek alátámasztására a
mindkét
fél
által
aláírt
mérnökszakértői
szerződések/megbízások szolgálnak!
Ezen költségtételek esetében nem
szükséges 3-3 árajánlat csatolása.
o A
projekttel
kapcsolatos
mérnökszakértői tevékenységek piaci
árnak
való
megfelelésének
ellenőrzése a Magyar Mérnök
Kamara
oldalán
megtalálható
hatályos mérnöki díjszabási táblázat
alapján történik.
Mivel a felhívás alapján a műszaki
tervezési feladatokat kizárólag a
megfelelő
jogosultsággal
bíró
személy
végezheti,
a
piaci
árellenőrzés
során
a
kiemelt
mérnökhöz (aki jellemzően nagy
gyakorlattal és elismertséggel vezető
tervezői, szakértői jogosultsággal
rendelkezik) rendelt díjak veendők
figyelembe viszonyításként.

A kalkulátorban szereplő árnál
magasabb összeg nem tekinthető
piaci áraknak megfelelő mértéknek.

Az árellenőrzés során alkalmazandó
díjszabás:

MÉRNÖKI DÍJSZABÁS

idő
(ráfordított
mérnöknap)

Kiemelt
kategória

mérnök

(mérnöknap díja a
szerződött
idő
függvényében
ezer
forintban)

5.6.
Az
elszámolhatóság
további feltételei pont
kiegészült

-----

5.7 Az elszámolható
költségek mértékére,
illetve
arányára
vonatkozó elvárások
pont kiegészült

----

1

188

2

179

3

173

4

169

5

166

10

157

20

147

30

142

40

138

50

135

100

125

200

125

300

125

400

125

500

125

 Jelen felhívás alapján szállítói
finanszírozásra nincs lehetőség.
 A kedvezményezettnek projekt szintű
elkülönített számviteli nyilvántartást
kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot elkülönítetten
kell nyilvántartania, és legalább 2027.
december 31-éig megőriznie.
 Visszlízing
elszámolására
jelen
felhívás keretében nincs lehetőség.

A nyilvánosság biztosítása a Széchenyi
2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyvben foglaltak szerint kötelező,
azonban a támogatást igénylő választhat,
hogy a projekt keretében el kívánja-e
számolni annak költségét.

5.8. Nem elszámolható
költségek köre f) pont
törlésre került

a
bontási,
deponálási,
takarítási,
kertépítési,
a
bontási
törmelék
elszállítási, anyagigazgatási költségek
valamint az árkockázati fedezet, saját
kivitelezésre fordított összeg,

a deponálási, takarítási, kertépítési,
anyagigazgatási költségek valamint az
árkockázati fedezet, saját kivitelezésre
fordított összeg,

5.8. Nem elszámolható
költségek köre g) pont
törlésre került

a meglévő nyílászáró szerkezetek
elszállítási és lerakási költsége,

-----

5.8. Nem elszámolható
költségek köre h) pont

tetőszerkezeti teherhordó elemek
megerősítése,

tetőszerkezeti teherhordó elemek illetve
falszerkezetek megerősítése,

5.8. Nem elszámolható
költségek köre v) pont

a pályázatok megírásának költségei a
felmerülés időpontjától függetlenül,

a támogatási kérelmek megírásának
költségei a felmerülés időpontjától
függetlenül,

6.
A
támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája 6. ad) pontok módosultak

a.
Mindkét
fél
által
mérnökszakértői
szerződések/megbízások.

a.
Mindkét
fél
által
aláírt
mérnökszakértői
szerződések/megbízások.
Ezen
mellékletek
a
projekt
előkészítési
tevékenységeihez
kapcsolódó
(energetikus, statikus, tervező) költségek
alátámasztására
szolgálnak.
A
mérnökszakértői
szerződéseknek/megbízásoknak
tartalmaznia
kell
minimálisan
az
alábbiakat:

aláírt

b. A kivitelezési munkálatokat magába
foglaló, mindkét fél által aláírt feltételes
vállalkozási
szerződés
és
annak
elengedhetetlen
részét
képező
felméréseken alapuló tételes árajánlat.

c. Árajánlatok: Minden költségtétel
alátámasztására
3db,
érvényes
1
egymástól független árajánlatadók által
kiállított árajánlat csatolása szükséges,
amely tartalmazza


1

az
ajánlattevő
megnevezését,
cégszerű aláírását, nyilatkozatát a



a szerződő felek megnevezését,
cégszerű aláírását;



a
szerződés/megállapodás
tárgyának pontos megnevezését;



a kiállítás dátumát;



az egységárat, a nettó árat, az

Nem független az az ajánlattevő, illetve szállító amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében

nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy
kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre
jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol.
Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

kereskedői vagy gyártói státuszra
vonatkozóan;


a gyártó megnevezését, származási
országát;



az
ajánlat
tárgyának
pontos
megnevezését; típusát, a gyártó
által
meghatározott
műszaki
paramétereit, szakmai jellemzőit,
rendelésre
gyártott
beszerzés
esetén technikai feltételek és az
egyedi költségkalkuláció részletes
feltűntetése;



tartozék beszerzése esetén annak
jelölését, hogy mely eszközhöz
tartozik;



az árajánlat érvényességét és/vagy
az ajánlat kiállításának dátumát,
amely a
támogatási
kérelem
benyújtását megelőző 90 napnál
nem lehet régebbi;



az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁt és a bruttó árat;



eszközök esetén az eszköz gyártási
évét és a forgalmazó nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az eszköz
új;



ingatlan és/vagy infrastrukturális
beruházás esetén a részletes
építési, kivitelezési költségvetést,
költségeket.





2

amennyiben az árajánlat tartalmaz
betanítást,
szállítást
és
üzembehelyezést is, kérjük ezek
költségét külön feltüntetni.
igénybevett szolgáltatások esetén a
fentieken túlmenően az árajánlatnak
tartalmaznia kell az elvégzendő

ÁFÁ-t és a bruttó árat;


az elvégzendő feladatok szakmai
tartalmát, a ráfordított mérnöknap
számot;



szakértői/tervezői
jogosultságot
igazoló
(kamarai)
azonosítót
(amennyiben releváns).

b. A kivitelezési munkálatokat magába
foglaló, mindkét fél által aláírt feltételes
vállalkozási szerződés
és annak
elengedhetetlen
részét
képező
felméréseken alapuló tételes árajánlat. A
feltételes
vállalkozási
szerződéseket
kizárólag a felhívás 5.5. II. Beruházási
költségekhez kapcsolódóan szükséges
csatolni.

c.
Árajánlatok:
a
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költségeinek
alátámasztására, valamint 5 millió forintot
meghaladó igényelt vissza nem térítendő
támogatás felett minden költségtétel
alátámasztására
3db
érvényes,
2
egymástól független árajánlatadók által
kiállított árajánlat csatolása szükséges,
amely tartalmazza


az ajánlattevő megnevezését,
cégszerű aláírását, nyilatkozatát a
kereskedői vagy gyártói státuszra
vonatkozóan;



a
gyártó
megnevezését,
származási országát;



az ajánlat tárgyának pontos
megnevezését; típusát, a gyártó
által
meghatározott
műszaki

Nem független az az ajánlattevő, illetve szállító amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében

nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy
kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre
jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol.
Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

feladatok
szakmai
tartalmát,
ráfordított
emberhónap/embernap
számot, hogy hány fő végzi az adott
tevékenységet
valamint,
amennyiben
ez
az
árban
meghatározó,
az
anyagköltség
becsült
mértékét,
valamint
amennyiben az árajánlat összege
egyéb költségeket is magába foglal,
azok összegét és megnevezését.
Amennyiben az árajánlat összege nem
forintban van meghatározva, szükséges
azt átszámítani forintra az árajánlat
napjára vonatkozó MNB hivatalos
középárfolyamán. Nem magyar nyelvű
árajánlat esetében magyar nyelvű
fordítást is szükséges mellékelni a teljes
árajánlatról. Nem szükséges hivatalos,
fordítóiroda által készített fordítás.
Felhívjuk
figyelmét,
hogy
az
árajánlatnak
és
a
Támogatási
kérelemben
szereplő
táblázatok
adatainak meg kell egyezniük. A
projekt költségvetésének alapját a
legtakarékosabb árajánlat kell, hogy
képezze.
A költségtételek alátámasztására
3darab, a formai követelményeknek
teljes mértékben megfelelő árajánlat
fogadható
el.
Amennyiben
a
hiánypótlást
követően
sem
áll
rendelkezésre az adott költségtétel
vonatkozásában
a
3db,
formai
követelményeknek teljes mértékben
megfelelő árajánlat, akkor az a
költségtétel
nem
elszámolható
költségnek minősül, így azzal a
projekt elszámolható összköltsége
csökkentésre kerül.
Kivétel az alábbi költségek: engedélyek
hatósági díja (tervezésnél el nem
számolt), egyéb hatósági díjak, melyek
esetében jogszabályi, illetve egyéb
hivatalos dokumentumra való hivatkozás

paramétereit, szakmai jellemzőit,
rendelésre gyártott beszerzés
esetén technikai feltételek és az
egyedi költségkalkuláció részletes
feltűntetése;


tartozék beszerzése esetén annak
jelölését, hogy mely eszközhöz
tartozik;



az
árajánlat
érvényességét
és/vagy az ajánlat kiállításának
dátumát, amely a támogatási
kérelem benyújtását megelőző 90
napnál nem lehet régebbi;



az egységárat, a nettó árat, az
ÁFÁ-t és a bruttó árat;



eszközök esetén az eszköz
gyártási évét és a forgalmazó
nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy az eszköz új;



ingatlan és/vagy infrastrukturális
beruházás esetén a részletes
építési, kivitelezési költségvetést,
költségeket.



amennyiben az árajánlat tartalmaz
betanítást,
szállítást
és
üzembehelyezést is, kérjük ezek
költségét külön feltüntetni.



igénybevett szolgáltatások esetén
a
fentieken
túlmenően
az
árajánlatnak tartalmaznia kell az
elvégzendő feladatok szakmai
tartalmát,
ráfordított
emberhónap/embernap számot,
hogy hány fő végzi az adott
tevékenységet
valamint,
amennyiben
ez
az
árban
meghatározó, az anyagköltség
becsült
mértékét,
valamint
amennyiben az árajánlat összege
egyéb költségeket is magába
foglal,
azok
összegét
és
megnevezését.

elegendő.

d. A 3.1.2 C) II. projektelem
megvalósítása
esetén
a
kazánrendszerhez
szükséges
tüzelőanyag
rendelkezésre
állását
igazoló minta (6. számú szakmai
melléklet) szerinti tüzelőanyag szállítási
szándéknyilatkozat vagy előszerződés.

Amennyiben az árajánlat összege nem
forintban van meghatározva, szükséges
azt átszámítani forintra az árajánlat
napjára
vonatkozó
MNB
hivatalos
középárfolyamán. Nem magyar nyelvű
árajánlat esetében magyar nyelvű
fordítást is szükséges mellékelni a teljes
árajánlatról. Nem szükséges hivatalos,
fordítóiroda által készített fordítás.
Felhívjuk
figyelmét,
hogy
az
árajánlatnak
és
a
Támogatási
kérelemben
szereplő
táblázatok
adatainak meg kell egyezniük. A
projekt költségvetésének alapját a
legtakarékosabb árajánlat kell, hogy
képezze.
A költségtételek alátámasztására 3db,
a formai követelményeknek teljes
mértékben
megfelelő
árajánlat
fogadható
el.
Amennyiben
a
hiánypótlást
követően
sem
áll
rendelkezésre az adott költségtétel
vonatkozásában a 3 db, formai
követelményeknek teljes mértékben
megfelelő árajánlat, akkor az a
költségtétel
nem
elszámolható
költségnek minősül, így azzal a projekt
elszámolható
összköltsége
csökkentésre kerül.

Kivétel az alábbi költségek:


engedélyek
hatósági
díja
(tervezésnél el nem számolt),
egyéb hatósági díjak, melyek
esetében jogszabályi, illetve egyéb
hivatalos
dokumentumra
való
hivatkozás elegendő;



a
projekt
előkészítési
tevékenységeihez
kapcsolódó
(energetikus, statikus, tervező)
költségtételeket, ahol a költségek
alátámasztására a mindkét fél által
aláírt
mérnökszakértői

szerződések/megbízások
szolgálnak.

5 millió forintot nem meghaladó igényelt
vissza nem térítendő támogatás esetén a
Felhívás
5.5.
III.
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költségeihez
kapcsolódó árajánlatokat leszámítva árajánlatok csatolása nem szükséges,
azonban
a
csatolandó
feltételes
vállalkozói szerződés(ek)nek ebben az
esetben tartalmaznia kell az alábbiakat:


a szerződő felek megnevezését,
cégszerű aláírását;



a
szerződés/megállapodás
tárgyának pontos megnevezését;



a feltétel pontos leírását;



a kiállítás dátumát;



az egységárat, a nettó árat, az
ÁFÁ-t
és
a
bruttó
árat,
tevékenységenkénti (felhívás 3.1.2.)
bontásban, amelyek egyértelműen
beazonosíthatóak az Energetikai
mellékletbe szereplő adatokkal;



az elvégzendő feladatok szakmai
tartalmát,



elkülönülten az anyag, illetve a
munkadíjakat;



eszközök, berendezések esetében
azok
gyártási
évét,
valamint
nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy az eszköz új.

d.
A
3.1.2
C)
II.
projektelem
megvalósítása
esetén
a
kazánrendszerhez
szükséges
tüzelőanyag rendelkezésre állását igazoló
minta (5. számú szakmai melléklet)

szerinti
tüzelőanyag
szállítási
szándéknyilatkozat vagy előszerződés.

6.
A
támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája 8.
pont módosult

Felhívjuk
figyelmét
arra,
hogy
amennyiben a projekt megvalósítása
tartalmaz építési engedély köteles
infrastrukturális
és/vagy
ingatlan
beruházást, úgy a támogatási kérelem
benyújtásának nem feltétele a jogerős
építési engedély megléte. A jogerős
érvényes építési engedélyt az első
kifizetési
kérelemhez
szükséges
csatolni.

Felhívjuk
figyelmét
arra,
hogy
amennyiben a projekt megvalósítása
tartalmaz építési engedély köteles
infrastrukturális
és/vagy
ingatlan
beruházást, úgy a támogatási kérelem
benyújtásának nem feltétele a jogerős
építési engedély megléte. A jogerős
érvényes építési engedélyt az első
időközi kifizetési kérelemhez szükséges
csatolni.

6.
A
támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája 17.
pont módosult

Fedezetként felajánlott ingatlan
ingóság 90 napnál nem
értékbecslése
(termőföld
mezőgazdasági
ingatlan
elegendő 180 napnál nem
értékbecslés)

és/vagy
régebbi
vagy
esetén
régebbi

Fedezetként felajánlott ingatlan és/vagy
ingóság a támogatási kérelem beadását
megelőző 90 napnál nem régebbi
értékbecslése
(termőföld
vagy
mezőgazdasági ingatlan esetén elegendő
180 napnál nem régebbi értékbecslés). A
csatolandó melléklet hiánya esetén az IH
hiánypótlást rendel el, amely keretében amennyiben
a
hiánypótlásra
rendelkezésre álló időszak alatt az
értékbecslés nem készül el – az irányító
hatóság
elfogadhatja
a
Pályázó
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
értékbecslésre vonatkozó megrendelését
a kérelem kezelésére kiválasztott MFB
Ponton leadta. Az Irányító Hatóság a
döntés meghozataláig jogosult tisztázó
kérdés keretében bekérni az elkészült
értékbecslést.

6.
A
támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája 21.
pont módosult

A Felhívás 9. számú mellékletében
szereplő sablon alapján kitöltött Cashflow táblázat.

A Felhívás 8. számú mellékletében
szereplő sablon alapján kitöltött Cashflow táblázat.

A FELHÍVÁS 1. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE - Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok című
mellékletében a fenti módosítások átvezetése.

A FELHÍVÁS 2. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE módosult
A FELHÍVÁS 4. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETÉBEN a korábban szereplő 1629 - Pellet gyártása fából, illetve
kávé- vagy szójababhulladékból tüzelőanyag céljára tevékenység helyesen az Egyéb fa-, parafatermék,
fonottáru gyártása tevékenységre javításra került.
A FELHÍVÁS 5. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE törlésre került (Ennek következtében a további mellékletek
átszámozásra kerültek.)
A FELHÍVÁS 7. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE módosult

