
 

GINOP-4.1.5-22 

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai 
fejlesztések támogatása KKV-k részére 

 

• a Támogatási kérelmek benyújtása: 2022.05.11. - 2022.06.10. 

• az igényelhető, feltételesen visszatérítendő támogatás összege 
minimum 75 MFt, maximum 500 MFt 

• a támogatási intenzitás 90% 

• a megítélt támogatás 100%-ának megfelelő összegű előleg 
igényelhető 

• támogatható tevékenységek: 
o nyílászáró csere 
o hőszigetelés 
o világításkorszerűsítés 
o fűtési, hűtési és HMV rendszerek korszerűsítése 
o napelemes rendszer telepítése 
o hőszivattyú beszerzése 
o árnyékolás 

• a Támogatási kérelem maximum 1 megvalósítási helyszínen (akár 
több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) 
található épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére 
irányulhat 

• háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer 
támogatása visszwatt védelem kiépítésével lehetséges 

• napelemes rendszer tetőn, előtetőn, parkolón és földön helyezhető 
el, palatetőre nem lehet telepíteni 

• nem támogatható napelemes rendszer kapacitásbővítése, azonban nem 
minősül kapacitásbővítésnek egy olyan ingatlan fejlesztése, amely 
az adott megvalósítási helyszínen lévő megújuló energiát 
hasznosító rendszerrel ellátott épülettől már a támogatási 
kérelem benyújtásának pillanatában elkülönült energetikai 
rendszeren van 

• a megvalósulási helyszínnek a Támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 60. napnál korábban kell bejegyzésre kerülnie, mint a 
támogatást igénylő székhelye/telephelye/fióktelepe 

• Budapest és Pest megyén kívüli megvalósítási helyszínnel 
rendelkező KKV-k pályázhatnak 

• a megvalósításra rendelkezésre álló időtartam a Támogatói Okirat 
hatályba lépését követő 12 hónap 



 

• olyan KKV cégek épületeinek korszerűsítése támogatható: 
o amelyek rendelkeznek legalább 3 teljes lezárt üzleti évvel 
o átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő 
o a fejlesztendő épület a Támogatási kérelem benyújtását 

megelőző 3 évből legalább 1 évben rendeltetésszerű 
használatban állt, és az ennek igazolására szolgáló 
energiaszámla rendelkezésre áll 

• nem támogatható: 
o mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy 

feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló 
projektek 

o nagyvállalatok 
o ahol az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú 

fejlesztés valósul meg 
o a projektelőkészítési jellegű tevékenységek, melyeket a 

pályázat támogatási intenzitásának mértéke kompenzál 
o olyan pályázó pályázata, amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16, 

GINOP-4.1.2-18, GINOP-4.1.3-19 vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú 
Felhívás, vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, 
telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült 
támogatásban. A megvalósítási helyszínen a korábbi 
fejlesztéssel érintett épülettől/épületcsoporttól a 
támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönülő 
épület/épületcsoport fejlesztése támogatható 

o olyan pályázó pályázata, amely a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy 
a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú 
Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy 
fióktelep kapcsán már részesült támogatásban a megújuló 
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy 
energiahatékonysági beruházásokat érintő tevékenység 
vonatkozásában. A megvalósítási helyszínen a korábbi 
fejlesztéssel érintett épülettől/épületcsoporttól a 
támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönülő 
épület/épületcsoport fejlesztése támogatható. 


