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KEOP-2014-4.10.0/K- napelem pályázat 2014 

 

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia 

Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/K Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi 

költségvetési szervek részére  

Alapvető cél 

Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló 

energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső 

energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [2010-

2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb, 14,65 

%-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló 

energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság 

fejlesztéséhez.  

 

Pályázók köre  

Költségvetési szervek 

 311 – Központi költségvetési irányító szerv 

 312 – Központi költségvetési szerv 

 572 – Nonprofit Kft. 

 

Rendelkezésre álló forrás és a támogatás mértéke 

 

Jelen pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 5 milliárd forint. 

A támogatási igény minimum 100 millió Ft, maximum 300 millió Ft (a pályázatok 

maximális beruházási költsége nettó 300 millió Ft lehet) 

Pályázó 
Támogatás maximális 

mértéke 

Költségvetési szervek és intézményeik 100 % 

 

Támogatható tevékenységek  

Az A. és B. tevékenységek kombinálása projektszinten támogatható. 
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A. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó 

napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes 

közvetlen kielégítése céljából 

B. 50-500 kVA csatlakozási teljesítményű, hálózatra csatlakozó napelemes rendszer 

kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése 

céljából. 

 

 

A támogatható rendszerek minimálisan elvárt műszaki és egyéb jellemzőit jelen 

Pályázati Felhívás C12. fejezete tartalmazza. 

 

 

Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás maximum mértékeinek meghatározásához 

az alábbi táblázat alkalmazandó: 

 

Elszámolható költségek 

1. A projekt előkészítésével kapcsolatos költségek összege nem haladhatja meg a projekt 

tervezett összes elszámolható költségének 6%-át.  

Előkészítés címén, főszabály szerint a támogatott projekt Támogatói Okiratban 

rögzített kezdete előtt – de az elszámolhatósági időszakon belül – keletkezett 

költségek számolhatóak el. 

 Előkészítés címén, főszabály szerint a támogatott projekt Támogatói Okiratban 

rögzített kezdete előtt – de az elszámolhatósági időszakon belül – keletkezett 

költségek számolhatóak el. 

 A projekt megvalósítás tényleges kezdetét követően felmerülő, de a támogatott 

beruházás előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó költségek szintén 

elszámolhatóak. Az előkészítés költségei utólag, a Támogatási Okirat 

hatálybalépését követően számolhatóak el.  

 Az előkészítési költségekre csak és kizárólag utófinanszírozási finanszírozási 

forma választható! 

A projekt-előkészítés során az alábbi projekt- és költségelemek költségei 

számolhatók el (a felsorolás teljes körű, nem bővíthető): 

 jogi szakértő 

 műszaki szakértő 

 általános menedzsment feladatok ellátása 

 pénzügyi tanácsadó 

 Közbeszerzési szakértő díja 

 Közbeszerzés 
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 Tanulmányok és vizsgálatok készítése 

 Tervezési költségek 

 Egyéb költségek 

A projekt-megvalósítás során az alábbi projekt- és költségelemek költségei 

számolhatók el (a felsorolás teljes körű, nem bővíthető): 

 Terület-előkészítés, területrendezés  

Itt számolható el: 

o irtási munkák 

o talajmunka költségei 

 

 Sajátos technológiai műveletek  

o hulladékkezelés 

 

 Építés és/ vagy Eszközbeszerzés 

 

Építési munkák 

Ezen a projektelemen belül számolható el a: 

 bontás 

 átalakítás 

 bővítés 

 építés 

 technológiai szerelés 

 próbaüzem 

 

  Projektmenedzsment 

 Tervezés 

 Mérnöki feladatok 

 Tájékoztatás nyilvánosság 

 Egyéb 

AA  pprroojjeekktt  mmeeggkkeezzddééssee//  bbeeffeejjeezzééssee  

A pályázó köteles a projektet a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 90. napon belül 

megkezdeni. 

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2015.05.30-ig.  
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