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1. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 időszak 

Energiahatékonyság programterület (HU02) végrehajtásáért felelős program operátor a donor 

országok által kiadott, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 időszakának végrehajtásáról 

szóló Szabályzat 6.9. pontja, valamint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég 

Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 

16.) Korm. rendelet 58. § alapján felhívást tesz közzé az „Energiahatékony iskolák fejlesztése” 

című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében már jóváhagyott projektek 

kedvezményezettjei számára a támogatott projektek céljainak és ezzel az Energiahatékonyság 

(HU02) program céljainak eléréséhez hozzájáruló kiegészítő tevékenység támogatására, azaz: 

 

A donor országok és a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-

es időszakának végrehajtásáról szóló Együttműködési Megállapodás nevesíti az energiahatékonyság 

programterülettel kapcsolatos elvárásokat: 

 Épületek energiahatékonyságának javítása 

 Nemzeti, regionális és helyi szintű kapacitásfejlesztés energiahatékonysági intézkedések 

megvalósítása érdekében 

 Fokozott tudatosság és oktatás az energiahatékonyság területén 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívás közzététele nem jelent kötelezettségvállalást. A 

többlettevékenység támogatására vonatkozó igény benyújtása nem jelenti annak automatikus 

elfogadását. Az igényt az intézményrendszer megvizsgálja, a támogathatóságáról az értékelő 

bizottság javaslata alapján a program operátor vezetője dönt majd, mely a támogatási 

szerződés módosításával lép érvénybe. 

 

1.1. A felhívás hatálya 

Jelen felhívás az „Energiahatékony iskolák fejlesztése” című, HU-02-2013 jelű pályázati felhívással 

és az „Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es 

időszakára vonatkozóan” c. dokumentummal együtt nyújt tájékoztatást a meghirdetett 

többlettámogatás igénylésének feltételeiről. 

 

1.2. Az Alapok magyarországi végrehajtásának keretei és háttere 

Lásd az „Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-

2014-es időszakára vonatkozóan” c. dokumentumban. 
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Jelen felhívást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a többlettámogatást nyújtó program operátor 

hirdeti meg. 

2.  A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK FELTÉTELEI 

2.1. A támogatást igénylők körének meghatározása 

Jelen felhívás keretében az „Energiahatékony iskolák fejlesztése” című, HU-02-2013 jelű pályázati 

konstrukció keretében már jóváhagyott projektek kedvezményezettjei igényelhetnek támogatást. 

3. A TÖBBLETTEVÉKENYSÉG TARTALMÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

3.1. Támogatható tevékenységek 

A többlettevékenységeknek a támogatott projektek céljainak és ezzel az Energiahatékonyság (HU02) 

program céljainak eléréséhez kell hozzájárulnia. 

 

3.2. Elszámolhatósági szabályok 

Az elszámolhatósági szabályok megegyeznek az „Energiahatékony iskolák fejlesztése” című, HU-

02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében ismertetett szabályokkal.  

 

3.3. A többlettevékenység megvalósítás időtartama 

A többlettevékenységek megvalósítása a többlettevékenység megítéléséről szóló támogató döntés 

meghozatala után, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően kezdhető meg. 

Az elszámolhatóság végső határideje továbbra is 2017. április 30. (ld. „Általános pályázati 

útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára vonatkozóan” 

1. sz. melléklet „Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 

2009-2014-es időszakára” 1.1. Elszámolhatósági időszak). 

 

4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

4.1. A támogatás formája, mértéke és összege 

 

4.1.1. Rendelkezésre álló forrás 

Rendelkezésre álló forrás megnevezése: EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 

Programterület megnevezése: Energiahatékonyság (HU02) 

Jelen felhívás meghirdetésekor az Energiahatékonyság programterület keretében többlettevékenység 

támogatásra rendelkezésre álló tervezett keret: 631.670.253 Ft 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti rendelkezésre álló forrás nem kizárólag a jelen felhívás kerete, 

hanem a programterület más konstrukcióinak keretében nyertes pályázók részére közzétett 

többlettevékenység vállalására szóló felhívással együtt közös keret. 

 

4.1.2. A támogatás mértéke 

A többlettámogatás mértéke megegyezik a már támogatott projekt támogatási intenzitásával. 

Kérjük, vegyék figyelembe (különösen a megvalósításra rendelkezésre álló szoros határidő miatt) az 

EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es 

időszakának végrehajtási rendjéről 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait: 

 

73. § (1) Azok a kedvezményezettek és támogatást igénylők, akik a Kbt. szerint ajánlatkérőnek 

minősülnek vagy a finanszírozási mechanizmusok keretében legalább 50%-os mértékű 

támogatásban részesülnek, kötelesek a Kbt. vonatkozó szabályai, illetve ezen alcím 

rendelkezései szerint eljárni. 

(2) Nem kormányzati szervezetek az (1) bekezdést csak akkor kötelesek alkalmazni, ha 

a) a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülnek, vagy 

b) a Kbt. szerint nem minősülnek ajánlatkérőnek, de beszerzésük a Kbt. szerinti uniós 

értékhatárt meghaladja. 

 

4.1.3. A támogatás összege 

Minimum: 5.000.000 Ft 

Maximum: a rendelkezésre álló keret 

4.2. Önerő igazolása 

A megvalósítani kívánt többlettevékenységekre vonatkozó támogatás igénylés benyújtásakor az 

önerő rendelkezésre állását igazolni kell.  

 

4.3.  Biztosíték nyújtásával kapcsolatos kötelezettség 

A többlettevékenységekre jutó támogatási összeg folyósítása akkor történhet meg, ha a megfelelő 

mértékű biztosíték a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
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5. KIVÁLASZTÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL 

5.1. A kiválasztás és a benyújtás általános feltételei 

 

5.1.1. A támogatás igénylés benyújtásának módja 

A támogatás igénylés (benne az 5.1.3 pont alatt részletezett mellékletek angolul és magyarul) postai 

úton történő megküldés útján lehetséges.  

Postai úton, egy eredeti példányban cégszerűen aláírva ajánlott küldeményként kell postára adni 

(postabélyegző dátuma) és a következő címre kell beküldeni: 

Energiahatékonyság program 

Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 

1037 Budapest, Montevideo u. 16/A 

Az igények személyes vagy futárszolgálaton keresztüli benyújtására nincs mód. 

A támogatás igénylés (benne az 5.1.3 pont alatt részletezett mellékletek) digitális másolatát 

(szkennelt és szerkeszthető változatban) a Támogatási Szerződésben szereplő kapcsolattartó e-mail 

címére is meg kell küldeni, legkésőbb a postára adás napján. 

 

 

5.1.2. A támogatás igénylés benyújtásának határideje 

Az igény benyújtásának határideje a felhívás közzétételét követő 3 hét, azaz: 

 A kitöltött mellékeltek elektronikus, honlapon keresztül történő benyújtásnak határideje: 

2017. február 8. 15 óra 59 perc 

 A postai úton beküldendő dokumentumok postára adásának legkésőbbi dátuma: 

2017. február 8. 23 óra 59 perc 

 

 

 

5.1.3. A támogatás igénylés kötelező tartalmi elemei  

1. sz. A többlettevékenység szöveges ismertetése (célok, konkrét tevékenységek, 

elérni kívánt eredmény) 

2. sz. Költségvetés  

3. sz. Ütemezés 
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5.2. A kiválasztási folyamat 

5.2.1. Befogadási kritériumok ellenőrzése 

 Befogadási kritériumok Igen/Nem 

1.  
A többlettevékenységhez támogatást igénylő a támogatásra 

jogosultak közé tartozik 
Igen/Nem 

2.  
A többlettevékenység igénylését a felhívásban megjelölt határidőig 

nyújtotta be 
Igen/Nem 

3.  
A postai úton benyújtott dokumentumok az aláírási címpéldánynak 

megfelelően kerültek aláírásra 
Igen/Nem 

4.  
Az igényelt támogatás összege összhangban van a felhívás szerint 

adható minimális, illetve maximális támogatási összeggel 
Igen/Nem 

5.  
A projekt megvalósítás időtartama, illetve a megvalósítás záró 

dátuma összhangban van a felhívás szerinti határidővel 
Igen/Nem 

6.  
A többlettevékenység megvalósítására tervezett támogatás mértéke 

megfelel a felhívásban meghatározottaknak 
Igen/Nem 

 

Amennyiben a fenti befogadási kritériumok közül bármelyik esetében az értékelés NEM, a 

támogatási igény elutasításra kerül. A befogadási kritériumok nem teljesítése esetén hiánypótlásnak 

helye nincs. 

 

5.2.2. Formai kritériumok ellenőrzése 

 Formai szempontok Igen/Nem 

1.  
A benyújtott dokumentumok teljes körűen és formailag megfelelően 

kitöltöttek 
Igen/Nem 

2.  
Az elektronikusan csatolt mellékletek köre teljes, illetve formailag 

megfelelően kitöltött 
Igen/Nem 

3.  
Az igény egyes részei, illetve a mellékelt dokumentumok között 

belső számszaki és egyéb ellentmondások nincsenek 
Igen/Nem 

4.  Az igényben a költségek és a források összege megegyezik Igen/Nem 

5.  Az önerő rendelkezésre áll Igen/ Nem 

 

Hiányosság esetén a végrehajtó ügynökség hiánypótlásra szólítja fel az igénylőt. 

A hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányok pótlására egy alkalommal van lehetőség.  

A hiánypótlás elmulasztása vagy hibás, hiányos, határidőn túli benyújtása az igény formai 

elutasítását eredményezheti. 
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Amennyiben a fenti formai értékelési szempontok közül bármelyik esetében az értékelés NEM, az 

igény elutasításra kerül. 

 

5.2.3. Szakmai kritériumok ellenőrzése 

A szakmai szempontok ellenőrzését a végrehajtó ügynökség és a program operátor közösen fogja 

ellátni. 

Az ellenőrzés során az alábbi szempontokat veszik figyelembe: 

 Szakmai szempontok Igen/Nem 

1.  

A többlettevékenység a támogatott projektek és ezzel az 

Energiahatékonyság (HU02) program céljainak eléréséhez 

hozzájárulnak 

Igen/Nem 

2.  
A benyújtott ütemterv megfelel a felhívásnak és a többlettevékenység 

a megadott határidőn belül végrehajtható. 
Igen/Nem 

3.  
A többlettevékenység tervezett költségvetése reális és 

költséghatékony. 
Igen/Nem 

4.  
Állami támogatási szabályoknak (pl.: támogatás intenzitás) való 

megfelelés. 
Igen/Nem 

 

 

5.2.4. Döntéshozatal 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívás közzététele nem jelent kötelezettségvállalást. A 

többlettevékenység támogatására vonatkozó igény benyújtása nem jelenti annak automatikus 

elfogadását. 

A többlettevékenység támogatására vonatkozó igény támogathatóságáról, a benyújtott 

dokumentumok formai és szakmai vizsgálatát követően, a korábban már a program operátor által 

felállított értékelő bizottság tesz javaslatot. Az értékelő bizottság az alábbi javaslatokat hozhatja: 

a) az igény támogatása 

aa) változatlan feltételekkel, 

ab) csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve 

feltételekkel vagy 

b) az igény elutasítása. 

A támogatói döntést a program operátor vezetője hozza meg az értékelő bizottság javaslata alapján, 

melyről a végrehajtó ügynökség értesíti a kedvezményezetteket. Támogató döntés esetén a meglévő 

támogatási szerződés kerül módosításra. 

 

5.3. Kifogáskezelés 

Ld. az „Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-

es időszakára vonatkozóan” és az „Általános Szerződési Feltételek az EGT Finanszírozási 

Mechanizmus 2009-2014 Energiahatékonyság (HU02) és Megújuló energia (HU03) programja 

keretében támogatott projektekre vonatkozóan” c. dokumentumokban.  
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1. sz. melléklet 

A többlettevékenység szöveges ismertetése (célok, konkrét tevékenységek, elérni kívánt eredmény) 

 

Projektgazda neve:  

Projekt címe:  

Projekt azonosító száma:  

 

 

1. Célok ismertetése 

Kérjük, röviden fejtse ki, hogy a tervezett többlettevékenység hogyan járul hozzá a támogatott 

projekt és ezzel az Energiahatékonyság (HU02) program céljainak eléréséhez! 

 

 

 

2. Konkrét tevékenységek bemutatása 

Kérjük, röviden mutassa be tervezett konkrét tevékenységeket! 

 

 

 

3. Elérni kívánt célok, eredmények bemutatása 

a) Kérjük, röviden mutassa be szövegesen az elérni kívánt célokat és eredményeket! 

 

 

 

b) Kérjük, foglalja össze az elérni kívánt eredményeket az alábbi táblázatban: 

Indikátor neve 
Kiinduló 

érték 
Célértek Mértékegység Céldátum Indikátor forrása 

      

      

      

 

…………………………., 2017. … hó, … nap 

.................................................... 

Cégszerű aláírás 
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2. sz. melléklet 

 

A Költségvetés sablon külön mellékletben (Excel fájl) található.  



Felhívás már jóváhagyott projektek részére kiegészítő tevékenység vállalására 

EGT FM 2009-2014, HU02-A1 

11 
 

 

3. sz. melléklet  

Ütemezés 

 

Projektgazda neve:  

Projekt címe:  

Projekt azonosító száma:  

 

A többlettevékenységek ütemezésén túl kérjük csatolni, a már támogatott projekt elemek a 

többlettevékenységi igény benyújtásának napjára aktualizált ütemtervét is. 

Kérjük feltüntetni a projekt aktuális készültségét is. 

 

1. Már támogatott projekt elemek ütemezésének aktualizálása: 

Munkacsomag Kezdő dátum Végdátum Elvárt eredmény 
Elvárt eredmény 

dátuma 

     

 

 

2. A támogatott projekt aktuális készültsége: 

a) fizikai készültség:     % 

b) pénzügyi készültség:     % 

 

 

3. A többlettevékenység ütemezése: 

Munkacsomag Kezdő dátum Végdátum Elvárt eredmény 
Elvárt eredmény 

dátuma 

     

 

 

 

…………………………., 2017. … hó, … nap 

.................................................... 

Cégszerű aláírás 

 


