GINOP-4.1.3-19 - Napelemes rendszer telepítésének támogatása
mikro-, kis- és
középvállalkozásoknak
Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló
hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából


Támogatható
tevékenységek

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; akkumulátorok; mérőés szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
 Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő
épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési
eszközök teljes releváns villamos energia igényének legfeljebb 100 százalékát
fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése
támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület
tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.
 Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a
megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és
működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről
foglalt előírásoknak

Támogatottak köre

mikro- kis- és középvállalkozások

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás összege

1.500.000 – 3.000.000 Ft

Támogatási intenzitás

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

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Kötelező vállalások

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a
projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani,
a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket
megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az
esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb
a projekt megvalósítása során megszüntetni.
 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és
viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
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