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KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N
Fotovoltaikus
rendszerek
kialakítása
című
konstrukcióhoz.

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 [20102020] 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
 321 - Helyi önkormányzat
 322 - Helyi önkormányzati 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 20 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg az 50
millió Ft-ot.
Pályázó

Támogatás
mértéke

Költségvetési szervek és intézményeik

100 %

maximális

Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi támogatható tevékenységre lehet pályázni:
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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

Támogatható költségelemek:
A) Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való
csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön
mérő-és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergiafogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése.
Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az
inverter kimeneti részéig)! Elszámolhatóak a szabályozáshoz és méréshez szükséges
eszközök.
B) 50 kVA teljesítmény alatti (HMKE méretű), sziget üzemű napelemes rendszer
kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése
céljából
Támogatható költségelemek:
Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges
elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő-és szabályozó berendezések
beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz
beszerzése
és
felszerelése.
Villamosenergia-tárolásra
alkalmas
akkumulátor.
Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az
inverter kimeneti részéig)! Elszámolhatóak a szabályozáshoz és méréshez szükséges
eszközök.
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.
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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
 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
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technológiai szerelés
próbaüzem

Projektmenedzsment
Tervezés
Mérnöki feladatok
Tájékoztatás nyilvánosság
Egyéb

A projekt megkezdése/ befejezése
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.
Fenntartatási kötelezettség: 2020.dec.31.
Projekt benyújtása: 2014 aug.21-30
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Csatolandó mellékletek listája

1. A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentum szkennelve (.pdf formátumban):
A pályázó nevében aláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által
hitelesített aláírási címpéldánya vagy bank által kiadott eredeti vagy bank által
hitelesített másolati aláírásminta.
2. Nyilatkozat településről és ingatlanról szkennelve (.pdf formátumban)
Polgármesteri illetve jegyzői nyilatkozat arról, hogy egy településről csak egy
pályázat kerül benyújtásra valamint a fejlesztéssel érintett ingatlanok megfelelnek a
Pályázati Felhívásban foglalt előírásoknak (elektronikusan csatolandó F13 fejezet
szerinti VII. számú melléklet szerinti minta alapján).
3. Auditori és pályázói nyilatkozat elektronikusan (.xlsx formátumban) és szkennelve
(.pdf formátumban)
Az Auditor és pályázó által aláírt nyilatkozat elektronikusan csatolandó F13 fejezet
szerinti III. számú melléklet szerinti minta alapján.
4. A pályázat elbírálásánál többletpontszámot jelent az alábbi dokumentumok benyújtása
szkennelve (.pdf formátumban):
a. A projekt megvalósításához kapcsolódó, Hálózati Szolgáltató felé benyújtott
igénybejelentőre kapott „pozitív” válasz;
b. Kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, mindkét fél által aláírt (Feltételes)
Vállalkozási Szerződés(ek) (F13. IV. sz. melléklet alapján);
c. A projekt kivitelezésen kívüli valamennyi egyéb elemeire vonatkozóan
megkötött,mindkét fél által aláírt (Feltételes) Szerződés(ek). A szerződések elnevezése
a projektelemeknek megfelelően szükséges.

