Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás
hasznosításának lehetőségével (KEHOP-5.2.3)
Támogatást
köre:

igénylők

Támogatható
tevékenységek:





Egyházak;
egyházi szervezetek;
egyházi jogi személyek.1

Önállóan támogatható tevékenységek:




Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
 épületek hőtechnikai adottságainak javítása;
 intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz
rendszereinek korszerűsítése.
Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:
 napkollektorok alkalmazása használati melegvíz kielégítése céljából,
vagy fűtésrásegítésre;
 biomassza felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre;
 hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
 geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre
és/vagy használati melegvíz termelésre;
 napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm villamosenergiatermelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület
villamosenergia-ellátásához.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:



projekt-előkészítés;
járulékos feladatok.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:


Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
 világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása;
 energiamenedzsment
rendszerek
bevezetésére
vonatkozó
tevékenység (műszaki, technológiai eszközök beszerzése, beépítése,
valamint az ezekhez szükséges hardverelemek és szoftverek
beszerzése).

Területi korlátozás:

A projektek megvalósítási területe: Magyarország.

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

1

Támogatást igénylők gazdálkodási forma kódja (GFO): 551 – Bevett egyház, 552 – Elsődlegesen közfeladatot
ellátó belső egyházi jogi személy, 555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,
559 – Egyházi szervezet

Támogatás intenzitása:
Támogatás mértéke:

100%
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség100%-a.
A támogatás tényleges mértéke az alábbi összegek közül a legalacsonyabb összeg:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: az egyes
projektre allokált, mindenkorhatályos éves fejlesztési keretben
meghatározott indikatív forráskeret.
b) Az alábbi számítás alapján meghatározott összeg:
 a középületek éves elsődleges energia fogyasztásának
csökkenése [kWh] x 400 [Ft/kWh] +
 a projekt keretében beépített napelem kapacitás megújuló
energia előállítására [kW] x 630 000 [Ft/kW] +
 a projekt keretében beépített (napelemtől eltérő) egyéb
kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 300 000 [Ft/kW].
c) A projekt elszámolható költségeinek meg nem térülő része:
 elszámolható költség x (1-diszkontált nettó bevétel/projekt
diszkontált összköltsége).

Előleg:

A maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a,
de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi
jogi személy, nonprofit gazdasági társaság esetén legfeljebb 1 Milliárd Ft.

Projekt időtartama:

Maximum 24 hónap

Tervezett benyújtás:

2016. szeptember 30-tól

