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1. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE 

1.1. A felhívás hatálya 

 

 

 

Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az „Általános Pályázati 

Útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára 

vonatkozóan” (továbbiakban Általános pályázati útmutató) című dokumentum az irányadó. 

A felhívás kidolgozása a Program Megállapodás, az Általános Pályázati útmutató 

kidolgozása pedig az EGT Megállapodás 38b jegyzőkönyv 8.8 cikke értelmében a donor 

országok által kibocsátott, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának 

végrehajtására vonatkozó szabályzat figyelembevételével történt. 

 

1.2. Az Alapok magyarországi végrehajtásának keretei és háttere 

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban. 

 

 

1.3. Szervezeti háttér 

Az EGT Alap lebonyolítását biztosító intézményrendszer általános leírását lásd az Általános 

Pályázati Útmutatóban. 

A Megújuló Energia Programterület tervezéséért és szakmai lebonyolításáért az NKEK 

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: Program Operátor) felel, mint program operátor. 

A program operátor munkáját a Megújuló Energia Programterület esetében az izlandi 

Nemzeti Energia Hatóság, Orkustofnun (OS), (a továbbiakban: Donor Program Partner), 

mint Donor Program Partner segíti. 

A pályáztatás és megvalósítás során a Program Operátor munkáját a Nemzeti Fejlesztési 

és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: Végrehajtó Ügynökség, NFFKÜ) 

mint Végrehajtó Ügynökség támogatja. A pályáztatás és a megvalósítás során végrehajtó 

ügynökségként az elsődleges kapcsolattartó a pályázók, illetve a nyertes projektgazdák 

felé. 

 

1.4. Az Alapok célrendszere 

Az EGT és Norvég Alapokról (a továbbiakban: Alapok) szóló általános leírást lásd az 

Általános Pályázati Útmutatóban. 

Jelen pályázati felhívásra vonatkozó specifikus leírás: 

EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 

Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a 

Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának 

végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 235/2011. (XI. 

15.) Kormányrendelet szerint az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es 

időszakáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) az EGT 

Jelen pályázati felhívás az „Általános Pályázati Útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási 

Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára vonatkozóan” (a továbbiakban: Általános 

Pályázati Útmutató) című dokumentummal együtt nyújt tájékoztatást a pályázati 

feltételekről. Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az „Általános 

Pályázati Útmutató” az irányadó. A felhívás kidolgozása a Program Megállapodás, az 

Általános Pályázati Útmutató kidolgozása pedig az EGT Megállapodás 38b jegyzőkönyv 

8.8 cikke értelmében a donor országok által kibocsátott, az EGT Finanszírozási 

Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat 

figyelembevételével történt. 
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Megállapodás körébe emel, létrehoz egy finanszírozási mechanizmust (a továbbiakban: 

EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszaka), melynek keretében a donor 

országok hozzájárulnak a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez az 

Európai Gazdasági Térségben. 

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának célja, hogy erősítse a 

donor országok és a kedvezményezett ország közötti kapcsolatokat a kölcsönös előnyök 

érdekében. Cél továbbá, a donor országok és a kedvezményezett ország közötti fokozott 

együttműködés, mely hozzájárul a jó kormányzáson, demokratikus intézményeken, 

jogbiztonságon, az emberi jogok tiszteletén és a fenntartható fejlődés elvein alapuló stabil, 

békés és sikeres Európa biztosításához. 

A fentiekben megfogalmazott átfogó célkitűzések megvalósítása érdekében a donor és 

kedvezményezett országok olyan programok kiválasztására törekednek, amelyek 

hozzájárulnak e célok eléréséhez. 

 

A pénzügyi hozzájárulás az alábbi kiemelt területeken bocsátható rendelkezésre: 

(a) Környezetvédelem és környezetgazdálkodás; 

(b) Klímaváltozás és megújuló energia; 

(c) Civil társadalom; 

(d) Humán erőforrás- és társadalmi fejlődés és 

(e) Kulturális örökség védelme. 

 

Jelen pályázati felhívás a ’Klímaváltozás és megújuló energia’ tématerületen 

belül a ’Megújuló energia programterület’ céljait szolgálja. 

A donor országok és Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-

es időszakának végrehajtásáról szóló Együttműködési Megállapodás (235/2011. (XI. 15.) 

Korm. Rendelet egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és 

másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-

es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről) 

nevesíti a Megújuló energiaforrások programterülettel kapcsolatos elvárásokat: 

 Megújuló energia termelésének fokozása 

 Megújuló energia nagyobb mértékű betáplálása a meglévő energiahálózatba 

 Nemzeti, regionális és helyi szintű kapacitásfejlesztés a megújuló energiaforrások 

alkalmazása érdekében 

 Fokozott tudatosság és oktatás a megújuló energiaforrások alkalmazása területén 

Az említett együttműködési megállapodás alapján a program kiemelt célja geotermikus 

energiát hasznosító fejlesztések megvalósítása, valamint egy kis összegű támogatási alap 

segítségével a tudatosság és oktatás erősítése a megújuló energiaforrások alkalmazása 

területén. A program fenti célkitűzései alapján jelen pályázati kiírás elsődleges célja a 

jelenleg fosszilis alapon üzemelő távhőtermelők és/vagy távhőszolgáltatók geotermikus 

energiatermelését és hasznosítását lehetővé tevő beruházásainak megvalósításához való 

hozzájárulás, és ez által a geotermikus alapú hőtermelés fokozása Magyarországon. A 

fosszilis alapú hőtermelés kiváltása által a program hozzájárul az üvegházhatású gázok 

mennyiségének, és ez által azok környezetre/klímaváltozásra gyakorolt negatív hatásának 

csökkentéséhez. A megvalósítandó projektek által növekszik a geotermikus hőenergia 

hasznosítás Magyarországon. Jelen pályázati felhívás támogatja a geotermikus 

energiahasznosításhoz kapcsolódó környezetbarát és fenntartható üzemeltetést biztosító jó 

gyakorlatok kialakítását, továbbá elősegíti ezek széleskörű elterjedését és 

disszeminációját. A felhívás keretében támogatható tevékenység a visszasajtolási 

technológia (visszasajtoló kutak létesítése), valamint a beruházáshoz kapcsolódó 
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látogatóközpont kialakítása, mely által a geotermikus alapú hőtermelés növelésén túl a 

megvalósult beruházás eredményeinek felhasználásával illetve a szemléletformálás 

segítésével támogatható a fokozott tudatosság és oktatás elősegítése. A pályázat 

keretében minden esetben kötelező új termál kutat létesíteni, és/vagy nem hasznosított 

termál kút vizsgálatát, termelő vízkúttá való alakítását elvégezni, valamint visszasajtoló 

kutat létesíteni. 

Jelen pályázati felhívás támogatást nyújt már létező/üzemelő távhőrendszerek fosszilis 

alapú energiaellátásának geotermikus energiára való kiváltásához. 

 

Kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és Magyarország között 

A pályázati felhívás lehetőséget fog biztosítani donor országbeli Projekt Partner 

bevonására, hogy a projektmegvalósítás során technológiák, tapasztalatok, jó gyakorlatok 

és tudás átadása, cseréje, megosztása, kapcsolaterősítés projekt szinten 

megvalósulhasson hozzájárulva a kétoldalú kapcsolatok előmozdításához. 

Nemzetközi és Hazai vonatkozások 

A program szolgálja az Európai Unió megújuló energiaforrásokra vonatkozó célkitűzéseit. 

Az Európai Tanács 2007-ben határozott arról, hogy 2020-ra 20%-kal csökkenti az 

üvegházhatású gázok kibocsátását 1990-hez képest, a megújuló energiaforrások 2020-ra 

az Európai Unió teljes bruttó energiafogyasztásának 20 %-át fedezzék, illetve az 

energiahatékonyság 20%-os javítását. A célok beépültek a 2010-ben elfogadott Európa 

2020 Stratégiába és az ‘erőforrás-hatékony Európa’ annak egyik zászlóshajója lett, 

valamint az Energia 2020 Stratégia alapját képezik.  

 

A megújuló energiaforrások alkalmazása terén Magyarország számára a 2009/28/EK 

irányelv (a továbbiakban: RED) 2020-ra jogilag kötelező módon minimum 13 %-ban 

határozta meg az elérendő megújuló részarányt a teljes bruttó energiafogyasztáson belül. 

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve olyan intézkedések 

foganatosítását vázolta fel, mely a kötelező minimum célszámot meghaladó 14,65%-os cél 

elérését tűzte ki 2020-ig. Ezen cselekvési terv a geotermikus alapú hőhasznosítás 

vonatkozásában 3-3,5-szörös növekedést irányoz elő 4,23 PJ-ról 14,95 PJ-ra. 

 

Nemzeti szinten átfogóan a 2011 végén elfogadott Nemzeti Energiastratégia 2030 

határozza meg az energetikával kapcsolatos célokat, akciókat. A stratégia kijelöli a hazai 

energia-politika pilléreit, és a megújuló energia alapú energiatermelés növelésével 

kapcsolatban az alábbiak szerint fogalmaz: „A megújuló energiaforrásokon belül prioritást 

a kapcsoltan termelő biogáz és biomassza erőművek és a geotermikus energia-hasznosítás 

formái kapnak, amelyek elsősorban, de nem kizárólagosan hőtermelési célt szolgálnak.” 

 

Jelen pályázati felhívás összhangban van ezekkel a célokkal, mivel a megvalósuló 

beruházások geotermikus alapú hőhasznosítás növelése által hozzájárulnak a 

megújuló energiaforrások részarányának növekedéséhez és a kibocsátás 

csökkentéséhez továbbá célozzák a szemléletformálást. A felhívás közvetlen 

célcsoportja a jelenleg fosszilis alapon üzemelő távhővel ellátott települések. 

 

A pályázati felhívás ennek érdekében támogatja azon projektjavaslatokat, melyek által a 

magyarországi geotermikus alapú távhőtermelés, távhőszolgáltatás növekszik a már létező 

távhő infrastruktúrával ellátott településeken, ezáltal hozzájárulva a CO2 kibocsátás 

csökkentéséhez, továbbá magában foglalja a szemléletformálást, majd az eredmények 

disszeminációját is. 
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1.5. Elérhetőségek és a kapcsolattartás rendje 

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.  

  



 

8 
 

2. A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI 

2.1. Pályázat típusok 

A támogatás odaítélése során alkalmazott eljárás: nyílt, egyfordulós eljárás. A pályázati 

konstrukció fix határidős, így a meghatározott határidőig benyújtott pályázatok 

egyszerre kerülnek értékelésre és az értékelői pontszámok rangsorolása alapján kerül sor 

döntéshozatalra. A pályázati kiírásra a meghirdetést követően legalább 60 napig lehet 

pályázni. 

 

 

2.2. A pályázók körének meghatározása 

Jelen pályázati kiírás keretében Projektgazdaként kizárólag az alábbi 

szervezetek pályázhatnak: 

Minden állami illetve magán, kereskedelmi illetve nem kereskedelmi szervezet valamint 

civil szervezet, mely önálló jogi személyiséggel rendelkezik Magyarországon, továbbá a 

Magyarország területén működő kormányközi szervezetek. 

Ennek megfelelően projektgazda a KSH szerinti gazdálkodási forma kód1 alapján lehet 

például: 

 1: Jogi személyiségű vállalkozás 

 2: Jogi személyiség nélküli vállalkozás 

 3: Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 

 5,6: Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (kivéve pártok) 

 7,8,9: Átmeneti és technikai kódok 

 

2.3. Partnerekre vonatkozó feltételek 

A pályázók a tervezett projekteket partnerségi együttműködés keretében is 

megvalósíthatják Partnerként mind hazai, mind donor országbeli2 szervezetek 

együttműködhetnek a projektek végrehajtásában. Ez utóbbi esetben donor partnerségi 

projektről beszélünk. Egyéb országban bejegyzett szervezet nem működhet együtt 

támogatásban részesülő Partnerként a projektben. Jelen pályázati felhívás keretében a 

partnerség vagy donor projekt partnerség nem kötelező, azonban a Donor Projekt 

Partner(ek) bevonásáért plusz pont kapható a szakmai értékelés során. 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/gfo/gfo2013_struktura_tartalom.pdf    
2 Izland, Liechtensteini Hercegség, Norvég Királyság   

http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/gfo/gfo2013_struktura_tartalom.pdf
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A KSH szerinti gazdálkodási forma kód3 alapján projekt partnerek lehetnek például: 

 1: Jogi személyiségű vállalkozás 

 2: Jogi személyiség nélküli vállalkozás 

 3: Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 

 5,6: Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (kivéve pártok) 

 7,8,9: Átmeneti és technikai kódok 

 

Donor Partnerek lehetnek állami illetve magán, kereskedelmi illetve nem kereskedelmi 

szervezetek valamint civil szervezetek, melyek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek. 

Partnerségi projekt esetén, valamennyi Partnernek a projekt tárgyának megfelelően, a 

kapcsolódó területen aktív és hozzáadott értékkel kell rendelkeznie. Jelen pályázati felhívás 

keretében a Partner nem lehet támogatásban nem részesülő együttműködő partner. 

Partnerségi projekt esetén a pályázathoz mellékelni kell legalább a Partnerek 
együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozatának másolatát. A partnerségi projekt esetén 
a Projektgazda köteles a Partnerrel illetve Partnerekkel partnerségi megállapodást kötni. A 
partnerségi megállapodás megkötése a támogatási szerződés megkötésének feltétele. A 
partnerségi megállapodás minimális tartalma az Általános Pályázati Útmutató 6.1. fejezetben 
található. Partnerségi megállapodásra vonatkozó mintadokumentumot a pályázati felhívás 7. 
melléklete tartalmazza.  
 
A projekt megvalósításáért partnerségben megvalósított projekt esetében is a Projektgazda a 
felelős. A partnerségi megállapodás tehát nem keletkeztet egyetemleges felelősséget a felek 
közt. Partnerség esetén figyelemmel kell lenni továbbá annak biztosítására, hogy a partnerségi 
megállapodás ne eredményezzen a felek közt a közbeszerzési törvény hatálya alá eső, illetve 
egyéb alvállalkozói jogviszonyt. A Partner a projekt keretében támogatásban kizárólag a nála 
felmerült, elszámolható költségek tekintetében részesülhet. A Partner elszámolásait a 
Projektgazda részére nyújtja be, a Partner költségeinek elszámolásáról, arra vonatkozó 
támogatás igényléséről a Projektgazda köteles gondoskodni.  
 
 
2.4. A támogatás igénylés egyéb feltételei 

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.  

 

 

 

2.4.1. Szakmai korlátozó feltételek 

A pályázat célja hozzájárulni a megújuló energia termelés fokozásához, kiemelt célkitűzés a 

geotermikus energiát hasznosító fejlesztések megvalósítása, néhány geotermikus alapú 

távhőtermelő létesítésével. A projektek megvalósítása során kiemelt cél a fosszilis alapú 

                                                           
3 http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/gfo/gfo2013_struktura_tartalom.pdf    

http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/gfo/gfo2013_struktura_tartalom.pdf
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hőtermelés kiváltásával hozzájárulni az üvegházhatású gázok környezetre/klímaváltozásra 

gyakorolt hatásának csökkentéséhez. A pályázati felhívás során csak azon projektek 

támogathatók, amelyek már működő fosszilis alapú távhőtermelők és távhőszolgáltatók 

hőigényének részleges vagy teljes átállítását valósítják meg geotermikus energiaforrásra az 

alábbi tevékenységek által: 

 Új geotermikus alapú termelő kapacitások kiépítése és rendszerbe állítása 

távfűtéssel részben vagy egészben rendelkező településeken, amennyiben az a 

fosszilis egység csökkentett használatával jár. A fosszilis egység 

felújítása/beruházás nem támogatható jelen konstrukció keretében. 

 Távhő-infrastruktúrával rendelkező helyszíneken új termelő és visszasajtoló 

kút/rendszer fúrása, jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez 

víztermelés, fűtés vagy termelési folyamat hőigényének kielégítéséhez szükséges 

rendszer kialakítása, valamint kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer 

kialakítása. 

 Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút jogszabályban előírt 

minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés vagy technológiai termelési 

folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása, rehabilitálása, visszasajtoló 

kút/rendszer fúrása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása. 

A pályázóra vonatkozó előírások (Projektgazda és Projekt Partnerek) 

Kizárólag azon pályázó részére nyújtható támogatás, amelynek nincs lezáratlan KEOP 4-es 

prioritású projektje és/vagy elbírálás alatt lévő fenti pályázata; amennyiben van, jelen 

kiírásra egyértelműen eltérő tartalommal nyújt be pályázatot és ezt igazolni is tudja 

(partnerségi projekt esetén a feltétel minden Projekt Partnerre vonatkozik), illetve 

jóváhagyás esetén dönt arra vonatkozóan, melyik pályázatban foglaltak kerülnek általa 

végrehajtásra. 

 

Pályázó hozzájárul, hogy a NAV, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, a 

projekt javaslat elbírálása során a szervezet adótartozására vonatkozó adatát a Végrehajtó 

Ügynökség és a támogató tudomására hozza. 

 

Pályázó hozzájárul a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű 

felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 

 

Partnerségi projekt esetén a fenti feltételek minden Partnerre vonatkoznak. 

 

Engedélyekre vonatkozó előírások: 

A projekt szerződés megkötésének feltétele, hogy a Pályázó benyújtja projekt 

megkezdéséhez szükséges, a beruházásra vonatkozó releváns, hatályos engedélyeket: 

környezetvédelmi, vízjogi létesítési, bányakapitánysági engedély a projekt tárgyának 

megfelelően.  

 

További szakmai korlátozó feltételek a projekt tartalmára vonatkozóan 

1. Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek növelik Magyarországon a megújuló 

energiaforrás részarányát a teljes bruttó energiafogyasztáson belül. A program 

kiemelt célja alapján csak olyan projektek támogathatóak, ahol a megújuló 
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energiaforrásokon belül a geotermikus alapú hőtermelés növekszik a 

távhőszolgáltatással ellátott településeken. 

2. Támogatás olyan (3.1 Támogatható tevékenységek című fejezet szerinti) 

beruházások finanszírozásához nyújtható, amelyek megvalósításának 

eredményeként egyértelműen igazolható fosszilis energiahordozó-megtakarítás, és 

ezáltal számszerűsíthető környezetvédelmi eredmények jelentkeznek (mikro avagy 

projektszinten és makro avagy nemzetgazdasági szinten egyaránt). 

3. Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan 

ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában 

nem teher-, per- és igénymentes
4
, kivéve, ha a Pályázó az igény jogosultja, továbbá 

bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a 

támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a 

fenntartási kötelezettség idejére. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést 

osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat 

befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati 

megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A 

teher-, per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon 

tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) 

helyszíne.  

4. A projektnek a Pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Lízing, 

bérlet és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. 

Amennyiben a Pályázó zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt 

beszerezni, a fejlesztésnek a Pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a 

Pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb a projekt 

lezárásáig kell benyújtania a Végrehajtó Ügynökségnek. A támogatás csak a 

lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető. 

5. A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulniuk, amely a pályázati 

dokumentáció részét képezi. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmának ki kell 

elégítenie a releváns sablonban (4. melléklet) megfogalmazott formai és tartalmi 

követelményeket. 

6. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a Pályázó nem tesz 

eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak. 

7. Csak olyan projektek támogathatóak, melyek megfelelnek a pályázati felhívás 5.2 

Kiválasztási folyamat című fejezetében foglalt kritériumoknak. 

8.  A projekt keretében, a projekt megvalósítási időszakában a projekt zárásáig 

szerzett bevételeket, jövedelmeket a kedvezményezett köteles nyilvántartani. A 

projektben keletkezett bevételek a projekt érdekében a Program Operátor előzetes 

engedélyével felhasználhatóak, a fel nem használt bevételek összege a záró 

kifizetési kérelemben csökkenti a folyósítandó támogatást. Az elkülönített alszámlán 

vagy külön bankszámlán keletkező kamat nem elszámolható, így az a záró kifizetési 

kérelemben a támogatásból levonásra kerül. 

 

A projekt területi korlátozása 

A projektet Magyarországon kell megvalósítani. 

  

                                                           
4 Hivatkozás az Általános Pályázati Útmutató Fogalomjegyzékére 
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3. A PROJEKT TARTALMÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

3.1. Támogatható tevékenységek  

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben  

3.1.1. Projektmenedzsment megvalósítására vonatkozó;  

3.1.2. Nyilvánosság biztosítására vonatkozó; 

3.1.3. Beruházás megvalósítására: Geotermikus alapú hőenergia termelése és 

hasznosítása a távhőellátásban - ezen tevékenység esetében kötelező elem a 

projekten belül új termálkút létesítése, vagy nem hasznosított kút vizsgálata, 

termelő vízkúttá alakítása és visszasajtoló kút létesítése. 

3.1.4. Szemléletformálás megvalósítására vonatkozó – ezen tevékenység esetében 

kötelező elem a látogatóközpont létesítése 

projektrészek egyszerre megvalósulnak. 

 

Projektrész Elszámolásra jogosult 

Projektmenedzsment megvalósítására 

vonatkozó 

Projektgazda és Projekt Partner(ek) 

Nyilvánosság biztosítására vonatkozó Projektgazda és Projekt Partner(ek) 

Beruházás megvalósítására Projektgazda 

Szemléletformálás megvalósítására 

vonatkozó 

Projektgazda és Projekt Partner(ek) 

 

E pályázati felhívás keretében a pályázat előkészítése érdekében támogatható a 

személyes kapcsolatfelvétel a Donor Partnerrel a ’Megújuló Energia Program 

Kétoldalú kapcsolatok Program Szintű Alapja’ fejezetének terhére. 

A Donor Partnerrel történő kapcsolatfelvétel támogatására külön pályázati felhívás kerül 

meghirdetésre. 

 

3.1.1. Projektmenedzsment 

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban. 
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3.1.2. Nyilvánosság biztosítása 

Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a projekt keretében a nyilvánossági (3.1.2.) 

illetve a szemléletformálás (3.1.4.) támogatható tevékenységek különböző célt 

szolgálnak, így azok nem helyettesíthetőek, illetve nem vonhatóak össze; azokat 

külön-külön kötelező megvalósítani. 

A nyilvánosság (3.1.2.) biztosítása általános elvárás minden, EGT Alapokból támogatott 

pályázat vonatkozásában. A nyilvánossági tevékenység célja, hogy a középpontba 

helyezze a finanszírozási mechanizmust, illetve annak biztosítása, hogy a mechanizmusból 

származó támogatás átlátható legyen. A Projektgazda köteles tájékoztatást nyújtani a 

projekt előrehaladásával, teljesítményeivel és eredményeivel kapcsolatos információkról a 

lehető legszélesebb nyilvánosság számára a megfelelő országos, regionális és/vagy helyi 

szinten, beleértve a releváns érdekelteket.  

Így a Projektgazda biztosítja, hogy a projektben résztvevők és érintettek tájékoztatása 

megtörténjen a releváns Programból és a finanszírozási mechanizmusból történő 

finanszírozásról. 

A nyilvánosság biztosítása mellett jelen projekt keretében ugyancsak kötelező 

szemléletformálási feladatok (3.1.4.) megvalósítása. Ezen feladatok alapvető célja a 

projekt keretében megvalósított geotermikus beruházással kapcsolatos szemléletformálás, 

a geotermikus beruházások elfogadottságának és ismertségének növelése helyi, regionális 

és országos szinten.  

A nyilvánosságra vonatkozó további előírásokat lásd az Általános Pályázati Útmutatóban, 

illetve annak 4 sz. „Kommunikációs és arculati kézikönyv” című mellékletében. 

 

 

3.1.3.  Beruházás megvalósítása: Geotermikus alapú hőenergia 

termelése és hasznosítása a távhőellátásban 

A támogatható tevékenységek: 

 Geotermikus alapú hőtermelés  

 Geotermikus energiahasznosítással fosszilis alapú távhőszolgáltatás részleges vagy 

teljes kiváltása 

 Geotermikus alapú távhőtermelői létesítmények beruházása  

 A megvalósítás tender-dokumentációjának és kiviteli terveknek elkészítése 

 Föld, ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése 

• Terület-előkészítés, területrendezés, felvonulási helyszín előkészítése, tereprendezés 

• Kötelező elem a projekten belül új termálkút létesítése, vagy nem hasznosított kút 

vizsgálata, termelő vízkúttá alakítása és visszasajtoló kút létesítése. 2500 méternél 

sekélyebb kutak létesítésére lehet pályázni. 

• Kútgeofizikai felmérés, mintavételi, laboratóriumi, vizsgálatok 

• Fluidum-kitermelő rendszer, szükséges építmény, gépészeti beruházások 
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• Kísérőgáz energetikai hasznosítása 

• Ideiglenes tárolómedence kialakítása a fúrás kivitelezésének időtartamára 

• Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény, gépészeti beruházások (például 

szivattyúállomás) 

 Geotermikus termelő rendszer meglévő távhő elosztórendszerhez való kapcsolása 

(például hőcserélő, távfűtési vezeték, mely kapcsolatot létesít a szolgáltató állomás 

valamint a termelő és visszasajtoló kutak, a geotermikus hőforrás között)  

• A geotermikus termelő rendszer projektelem (termelő és visszasajtoló kút) 

kiegészítéseként pótlólagos hőszivattyús rendszer kialakítása, telepítése, amennyiben 

a geotermikus hulladékhőt (hőszivattyús kapacitás) a távhőszolgáltatás során 

hasznosítják. 

• Monitoring rendszer kialakítása és telepítése. Hőszivattyús rendszer telepítése esetén 

a szezonális teljesítmény mutató [angolul: Seasonal Performance Factor, SPF] 

monitoringja kötelező. 

 Építési engedély megszerzése és az ahhoz szükséges engedélyezési dokumentáció 

elkészítése támogatható tevékenység. A megvalósítást, kivitelezést követően a 

releváns használatbavételi engedély megszerzése szükséges a projektzáráshoz. 

• A projektzáráshoz szükséges működési engedélyek megszerzése. Az illetékes 

hatóságtól az alábbi két működési engedély megszerzése szükséges a 

projektzáráshoz: 

- vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése a termelő és visszasajtoló kútra 

- geotermikus alapú távhőtermelői működési engedély megszerzése 

 

 

 

3.1.4.  Szemléletformálás megvalósítása 

Jelen pályázati felhívás keretében a beruházáshoz kapcsolódóan kötelező látogatóközpont 

kialakítása, üzemeltetése és fenntartatása, mely hozzájárul a tudatosság és oktatás 

erősítéséhez a geotermikus alapú hőtermeléssel kapcsolatban, valamint az ehhez 

kapcsolódó szemléletformáláshoz. A pályázat részeként a szemléletformálási tervben 

részletesen be kell mutatni a látogatóközpontra vonatkozó koncepciót, hogy hogyan vonja 

be a helyi közösséget és a település környezetében található oktatási intézményeket 

(középiskolát, felsőfokú oktatási intézményt, egyetemet).. 

Támogatható tevékenységek: 

 Látogatóközpont kialakítása, üzemeltetése, fenntartása. Interaktív kiállítói tér 

kialakítása.  

 Szemléletformálási terv elkészítése 

 Tudományos szeminárium megszervezése legkésőbb a projekt záró esemény során, 

ahol a projekt eredményeit, sikereit, a megszerzett ismereteket valamint különös 

tekintettel a visszasajtolás tapasztalatait ismertetik a tudományos élet szereplőivel.  

 Igény esetén a támogatási szerződésben rögzítettek alapján a Mesterképzésen vagy 

posztgraduális képzésen résztvevő EGT FM Megújuló Energia programterületen 

támogatást elnyert hallgató számára lehetőséget biztosítani kutatási tevékenység 
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folytatására a projekt területén. Amennyiben a Támogatási Szerződés előírja, 

definiálni speciális kutatási kérdéseket a geotermikus beruházáshoz kapcsolódóan az 

alábbi területeken: rezervoár mérnöki, geológia, geokémia, geofizika, 

környezetvédelmi hatás és kútkiképzés. Azon Mester vagy posztgraduális hallgatók 

számára akik támogatást nyernek az EGT FM Megújuló energia programterületen, 

például az ENSZ Egyetem Geotermikus Tréning Programján Izlandon, lehetőség nyílik 

elemezni, kutatni a jelen pályázati felhívás keretében támogatott projekt által definiált 

kutatási területen, ezért a Projektgazda részéről elvárás hogy a projekt adatai, 

eredményei nyilvánosságra kerüljenek. A projektgazdának biztosítania szükséges, 

hogy igény esetén a hallgató a tudományos értekezését ezen témából írja és a 

dokumentum elérhető legyen a látogatóközpontban, továbbá publikálható 

weboldalakon, könyvtárban, a képzést nyújtó szervezet előírásainak megfelelően.  

 

3.1.5. Nem támogatható tevékenységek 

Kizárólag a 3.1. Támogatható tevékenységek című fejezetben szereplő tevékenységek 

támogathatók, az alábbi megkötésekkel, hogy nem lehet pályázni/nem támogatható:  

 

- Geotermikus alapú villamosenergia-termelése 

- 2500 méternél mélyebb kutak létesítése  

- Talajszondás, talajkollektoros, vízkútpáros hőszivattyús beruházás  

- Szekunder oldali fűtési rendszer kialakítása, felújítása a távhőhálózatban 

 

3.2. Elszámolhatósági szabályok 

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban és annak 1. sz. „Elszámolhatósági útmutató az 

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára” című 

mellékletében.  

 

Az itt szereplő költségtípusok számolhatóak el, melyeket jelen pályázati felhívás az 

alábbiaknak megfelelően szűkít. 

 

 

 

3.2.1. Elszámolható költségek 

Kizárólag olyan költségek számolhatóak el, amelyek indokoltak, elengedhetetlenek a 

projekt megvalósításához és céljainak maradéktalan teljesítéséhez, továbbá a kapcsolódó 

tevékenység által képviselt hozzáadott értékkel arányosak, költséghatékonyak és 

ténylegesen felmerültek. 
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Számviteli kategóriák 

Támogatható tevékenységek 

3.1.1Projekt-

menedzsment 

3.1.2 

Nyilvánosság 

3.1.3. 

Beruházás 

megvalósítása 

3.1.4 

Szemlélet-

formálás 

11. Immateriális javak   X X 

12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 

  X X 

13. Műszaki berendezések, gépek, 

járművek 

  X  

14. Egyéb berendezések, 

felszerelések, járművek 

  X X 

51. Anyagköltség X X X X 

52. Igénybe vett szolgáltatások X X X X 

53. Egyéb szolgáltatások költségei X  X X 

54. Bérköltség X X X X 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetés X X X X 

56. Járulékok X X X X 

57. Értékcsökkenés   X X 

 

 

11. Immateriális javak 

Szellemi termékek beszerzési költségei számolhatók el (például egyedi szoftverek). 

Kizárólag olyan szellemi termék beszerzése elszámolható, amelyik kapcsolódik a 

projekt tevékenységéhez, valamint piaci feltételek mellett, harmadik féltől került 

beszerzésre. 

12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  

 

 Földvásárlásnak; 

 Egyéb ingatlan megszerzésének és 

 Szolgalmi jog megszerzésének költsége.  

A földterület, telek és/vagy épület vásárlására fordított összeg nem haladhatja meg a 
projekt teljes elszámolható költségeinek 10%-át. A vásárlás előtt független értékbecslő, 
vagy erre jogosult hivatalos személy által kiállított igazolás szükséges arról, hogy az 
ingatlan vételára a piaci viszonyoknak megfelelően került megállapításra. Az ingatlant 
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semmiféle kötelezettség (pl. jelzálog, szennyezés által okozott kár) nem terhelheti. A 
projekt keretében vásárolt földterületet, telket és/vagy épületet, felépített vagy 
átalakított épületet a projekt zárását követő 5 évig nem lehet eladni, bérbe adni, 
jelzáloggal megterhelni. Az ingatlant projekt céljaival összhangban kell használni. 

Terület-előkészítés, területrendezés: 

 Megelőző régészeti feltárás, régészeti megfigyelés, régészeti megfigyelés 

során előkerült lelőhely feltárása (mentő feltárás); 

 Lőszermentesítés; 

 Irtási munkák; 

 Növénytelepítés; 

 Talajmunka költségei. 

Építési munkák: 

 Bontás 

 Hozzáférés, védelem 

 Helyreállítás, rekonstrukció 

 Átalakítás 

 Bővítés 

 Építés 

 Technológiai szerelés 

 Próbaüzem 

 Kapcsolódó infrastruktúra kiépítésének költségei 

 Műszaki tartalék 

 Engedélyezés költsége, úgy mint építési, használatbavételi, vízjogi 

üzemeltetési engedélyek, távhőtermelői működési engedélyek költségei 

 Értékbecslés (ingatlanvásárláshoz kapcsolódóan) 

 

 Egyéb hatósági díjak 

 Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a 

Kedvezményezettet terhelik, közvetlenül a Kedvezményezettnél keletkezik 

 Időszakos területhasználati díj  

 Biztosítási díj (biztosítékadáshoz kapcsolódó ráfordítás) 

 Bankgarancia díja (biztosítékadáshoz kapcsolódó ráfordítás) 

 Ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés (biztosítékadáshoz kapcsolódó 

ráfordítás) 

 Jogi, közjegyzői költségek 

 

13. Műszaki berendezések, gépek, járművek  

Új eszköz beszerzése támogatható, amennyiben megjelenik a kedvezményezett 

tárgyi eszköz leltárában. 

 Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések beszerzésének; 

 Gépek beszerzésének; 

 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége. 

A Szabályzat 7.3.1(c) pontja alól kivétel, a projekt esetében a teljes beszerzési ára 

az új és használt eszköznek elszámolható, ha a projekt végén kerül telepítésre és a 

beszerzett eszköz használata a projekt zárást követően valósul meg és/vagy azon 

esetekben amikor a beszerzett eszköz használata a projektmegvalósítást követően a 

tevékenységekre vetítve limitált, de a projekt célkiűzéseivel összhangban van.  

 



 

18 
 

14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 

 Látogatóközpont kialakításának költségei 

 

51. Anyagköltség 

 Új eszköz beszerzése (amennyiben megjelenik a kedvezményezett tárgyi 

eszköz leltárában):  

o műszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének, 

o gépek beszerzésének, 

o kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége 

 

52. Igénybe vett szolgáltatások 

Projektmenedzsment: 

 Általános menedzsment feladatok ellátása 

 Pénzügyi tanácsadó 

 Könyvvizsgáló 

 Jogi szakértő 

 Közbeszerzési szakértő 

 Műszaki szakértő 

 Kommunikációs szakértő 

 Szakmai koordinátor 

 Biztosítási díj (biztosítékadáshoz kapcsolódó ráfordítás) 

 Bankgarancia díja (biztosítékadáshoz kapcsolódó ráfordítás) 

 Ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés (biztosítékadáshoz kapcsolódó 

ráfordítás) 

 Jogi, közjegyzői költségek 

 

Kétoldalú kapcsolatok erősítése céljából: 

 

 Fordítás, tolmácsolás 

 Utazási költség  

 tömegközlekedés (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, hajójegy) 

költségei 

 indokolt esetben mikrobusz, autóbusz bérleti díja 

 Szállás költsége 

 Utasbiztosítás költsége 

 

 

Szemléletformáláshoz kapcsolódóan: 

 

 Rendezvényszervezés költségei 

 Kreatív anyag, tájékoztató és ismeretterjesztő anyag (nyomtatott, audio és 

audiovizuális) elkészítése, sokszorosítása, illetve beszerzése (ha nem jelenik 

meg a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában) 

 Ismeretterjesztő műsor elkészítése  

 Ismeretterjesztő előadás, tanácsadás költsége: Megújuló energiaforrás 

tematikához kapcsolódó szakmai tanácsadás, előadás, ismeretterjesztő 

tevékenység 
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53. Egyéb szolgáltatások költségei 

 Sajátos technológiai műveletek: hulladékkezelés és egyéb sajátos 

technológiai műveletek költsége  

 Engedélyezési szintű dokumentáció a releváns engedélyező hatóság 

előírásainak megfelelően 

 Kiviteli tervek és/vagy tenderterv, az építési engedélyt is beleértve  

 Tanulmányok és háttér dokumentációk a működési engedélyekre 

vonatkozóan melyek a projekt zárásához szükségesek. A releváns 

engedélyező hatóságoktól az alábbi két engedély megszerzése szükséges a 

projekt zárásához: 

- Vízjogi üzemeltetési engedély a termelő és visszasajtoló kútra 

vonatkozóan 

- Geotermikus energiahasznosításra vonatkozó távhőtermelői engedély  

 

A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési 

költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése 

a kivitelező feladata. 

 

 Műszaki, informatikai tervek  

 Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van 

lehetőség 

 Mérnöki feladatok: 

o Tervellenőr költsége 

o Műszaki ellenőr 

o Mérnök felügyelet 

o Tervezői művezetés 
 

54. Bérköltség 

Projektmenedzsment 

 Általános menedzsment feladatok ellátása 

 Pénzügyi tanácsadó 

 Könyvvizsgáló 

 Jogi szakértő 

 Műszaki szakértő 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetés 

 Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj: a pályázó szervezet belső 

szabályzata alapján 

 Általános menedzsment feladatok ellátása 

 Pénzügyi tanácsadó 

 Könyvvizsgáló 

 Jogi szakértő 

 Műszaki szakértő 

Szemléletformáláshoz kapcsolódóan: 

 Rendezvényszervezés költségei 

 Kreatív anyag, tájékoztató és ismeretterjesztő anyag (nyomtatott, audio és 

audiovizuális) elkészítése, sokszorosítása, illetve beszerzése (ha nem jelenik 

meg a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában); 

 Ismeretterjesztő műsor elkészítése;  

 Ismeretterjesztő előadás, tanácsadás költsége: Megújuló energiaforrás 

tematikához kapcsolódó szakmai tanácsadás, előadás, ismeretterjesztő 

tevékenység 
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56. Járulékok 

 Általános menedzsment feladatok ellátása 

 Pénzügyi tanácsadó 

 Könyvvizsgáló 

 Jogi szakértő 

 Műszaki szakértő 

57. Értékcsökkenés 

 Új eszköz beszerzése (amennyiben megjelenik a kedvezményezett tárgyi 

eszköz leltárában és a projekt lezárását megelőzően kerül használatra). 

Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések beszerzésének költsége. 
 

 

 

A költségvetésre vonatkozó belső korlátok 

 

Az elszámolható költségekre vetített, egyes támogatható tevékenységekre vonatkozó 
belső költségvetési korlátok: 

Projektrész megnevezése Korlát jellege és mértéke 

Elszámolható költségekre vetítve 

Projektmenedzsment Max. 3 % és max. bruttó 40.000.000 Ft 

Nyilvánosság Max. 0,5% és max. 15.000.000 Ft 

 

Szemléletformálás Maximum 5% és max. 50.000.000 Ft 

Mérnöki feladatok Maximum 4% 

Földterület, telek és/vagy épület 

vásárlására fordított összeg 

Max. a projekt elszámolható költségeinek 

10%-a 

 

 

Az elszámolható költségekre vonatkozó további előírásokat az Általános Pályázati 

Útmutatóban illetve annak 1. sz. „Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég 

Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára” című mellékletében találja. 

 

Közvetett költségek 

Közvetett költség alatt értendő a teljes közvetlen elszámolható költségek (kivéve az 

alvállalkozói költségeket, a harmadik fél által rendelkezésre bocsátott eszközök költségeit, 

melyek nem a Projektgazda vagy a Projekt Partnerek telephelyén kerülnek felhasználásra) 

legfeljebb 15%-os átalánydíja. (A közvetett költségek vonatkoztatási alapja a következő 

költségkategóriák alapján kerül meghatározásra: anyagköltség, bérköltség, személyi 

jellegű egyéb kifizetések, járulékok, amennyiben a költségek a fenti feltételnek eleget 

tesznek.) Az általános költségek magukban foglalják a közművek díjait és a bérleti díjakat, 
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a telefon, internet és postai díjakat, a biztosítás, takarítás, karbantartás, az elkülönített 

bankszámla adminisztrációs díját valamint az irodaszerek költségét. 

Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások 

 Műszaki tartalékképzés 

A tartalék az előre nem látható, nem tervezhető (de elszámolható költséget jelentő) 

kiadások fedezetére szolgál.  

 

A tartalék kizárólag az alábbiakban felsorolt elszámolható költségekre kerülhet 

felhasználásra: 

  Sajátos technológiai műveletek 

  Terület-előkészítés, területrendezés 

  Építési munkák  

  Eszközbeszerzés 

 

A költségtípusonként megalapozott érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés alapján, 

indokolt mértékben, de maximum 5% mértékig képezhető a tartalékkeret. A 

költségvetési táblában külön sorban kell megtervezni. A tartalékkeret – támogatási 

szerződésben rögzített, és különálló költségvetési soron tervezett – összegének 

felhasználását a támogatási szerződés szabályozza, de alapvetően a Végrehajtó 

Ügynökség előzetes jóváhagyásához kötött a felhasználása.  

Az építési projektelemre meghatározott mértékű tartalékot az építési típusú köz-

beszerzések szerződéseibe be kell építeni (pótmunkák fedezésére). 

 Projektmenedzsment 

A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: 

 Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet keretében 

 A feladatokra kötött megbízási szerződés(ek) alapján  

 Vegyes rendszerben 

Amennyiben saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment felállítása mellett 

döntenek, ezen a soron kizárólag a munkabérnek, megbízási díjnak a munkavégzéssel 

közvetlenül összefüggő tételei, és az azokhoz kapcsolódó személyi jellegű egyéb költség és 

bérjárulék számolhatók el, dologi költség elszámolására nincs mód. E kategóriába érthető 

a célfeladatok elvégzéséhez kapcsolódó céljutalmak elszámolásának a lehetősége is, 

amennyiben erre megfelelő kimutatás van. Ha egy munkatárs munkaidejének kevesebb, 

mint 10%-át tölti a projekttel, a rá jutó személyi jellegű költség nem számolható el. A 

projektmenedzsmentben részvevő munkatársak javasolt létszáma 1-3 fő, maximális 

létszáma 5 fő lehet. 

 Tervezés 

A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési 

költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a 

tervező feladata. 
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3.2.2. Nem elszámolható költségek 

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható 

költségekre vonatkozó általános feltételeknek és a pályázati cél megvalósításával 

nincsenek közvetlen kapcsolatban. 

 

A 3.2.1. fejezetben felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem 

számolható el.  

 

A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet 

az alábbi, a projekt költségvetése során nem elszámolható költségekre: 

 

a) új fogyasztók már létező (fosszilis alapú) távhőrendszerbe kapcsolása; 

b) készletek, járművek beszerzése, (kivéve: saját anyagoknak a beszerzése, majd a 

kivitelező számára való átadása); 

c) használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések 

költségei; 

d) lakó épületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez 

eszköz- és ingatlanbérlet, bérleti díjak; 

e) állatvásárlás; 

f) alapvető irodai szoftverek; 

g) természetbeni hozzájárulások; 

h) operatív lízing díj (a zártvégű pénzügyi lízing tőkerésze elszámolható); 

i) munkaterület, beruházási helyszín és a fejlesztéssel érintett épület(ek) őrzése, és 

az őrzéséhez kapcsolódó költségek; 

j) pénzügyi, banki költségek; 

k) deviza átváltási jutalékok és veszteségek; 

l) a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül; 

m) a projektmenedzsment költségein belül a közigazgatási dolgozók bére, amennyiben 

kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel; 

n) természetbeni hozzájárulás nem elszámolható költség 

 

A nem elszámolható költségekre vonatkozó további előírásokat lásd az Általános Pályázati 

Útmutatóban illetve annak 1. sz. „Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég 

Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára” című mellékletében találja. 

 

 

3.3. A projekt megvalósítás időtartama 

3.3.1. A projekt megkezdése 

A projekt terhére kizárólag a támogató döntés megszületését követően felmerült költségek 

számolhatóak el. A projekt a támogató döntés meghozatala után, a döntésről szóló 

értesítés kézhezvételét követően, de még a támogató szerződés megkötését 

megelőzően megkezdhető. 
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A támogatást nyert projekt megvalósítását a támogatási szerződés megkötését követő 3 

hónapon belül meg kell kezdeni. 

 

A projekt megkezdésére vonatkozó további előírásokat lásd az Általános Pályázati 

Útmutatóban. 

 

 

3.3.2. A projekt megvalósulása és zárása 

A projekt akkor tekinthető megvalósultnak, ha a támogatási szerződésben vállalt feladatok 

és tevékenységek megvalósultak, a projekt megvalósítás eredményeként várt célok és 

kimenetek teljesültek. A projekt megvalósulásának dátuma a projekt keretében 

megvalósított utolsó tevékenység fizikai teljesítésének napja.  

 

A projektek megvalósulásának határideje 2016. április 30. E dátum egyben az 

elszámolhatósági időszak zárónapját is jelenti, vagyis legkésőbb e dátumig felmerült 

költségek minősülnek elszámolhatónak. 

 

További információt a projekt magvalósulás és zárására vonatkozóan lásd az Általános 

Pályázati Útmutatóban. 

 

  

3.3.3. Fenntartási időszak 

A fenntartási időszak kezdő napja a projektzáró jelentés és záró kifizetési igénylés 

benyújtását követő nap. Jelen pályázati felhívás esetében a fenntartási időszak a 

projektzáró jelentés program operátor általi elfogadásának napjától, vagyis a 

projektzárás időpontjától számított 5 év. A meghatározott fenntartási időszak alatt a 

Projektgazda a támogatásból létrejött eredményeket köteles fenntartani, különösen a 

projekt keretében vásárolt, létrejött, felújított ingatlant és a beszerzett eszközöket a 

projekt céljaival összhangban használni. A fenntartásra vonatkozó kötelezettségek formáit 

az Általános Pályázati Útmutató 6.3 fejezete tartalmazza. A fenntartási kötelezettségek 

teljesítését a támogatási szerződésben meghatározott időtartam alatt a program operátor 

ellenőrzi.  

 

3.4. Horizontális alapelvek érvényesítése 

Az EGT Alap támogatásaiban három horizontális alapelv - a jó kormányzás, a fenntartható 

fejlődés és a nemek közötti egyenlőség - érvényesülését kell biztosítani. Ezen horizontális 

szempontok figyelembe vételét minden projektnek biztosítani kell, ugyanakkor a 

hozzájárulás mértéke eltérő lehet az adott projekt egyes horizontális szempontok szerinti 

relevanciája függvényében. Jelen pályázati felhívás esetében a projekteknek a horizontális 

alapelvhez való hozzájárulását közvetett módon, a projekt egészét alapelvként átható 

horizontális szempontként kell érvényesíteni. A horizontális alapelvekhez való 

hozzájárulást a pályázati űrlapban kell megfogalmazni, érvényesüléséről a szakmai 

beszámolóban kell beszámolni. A horizontális alapelvek érvényesülését és a vállalással 

kapcsolatosan megfogalmazottakat a Végrehajtó Ügynökség a pályázat formai értékelése 

során vizsgálja. 
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A Projektgazda felelőssége, hogy a projekt tevékenységek megvalósítása során keletkező 

maradék vagy kivont anyag újrahasználata (többszöri használata), újrahasznosítása, 

kezelése és/vagy lerakása környezetbarát módon biztosított. 

 

A Projektgazda feladata annak biztosítása, hogy a projekthez kacsolódó tevékenységek 

során kitermelt, visszamaradó anyagok újrafelhasználásra, illetve újrahasznosításra, 

környezetbarát módon megvalósuló kezelésre illetve lerakásra kerülnek. 

 

További információ a horizontális követelményekkel kapcsolatban az Általános Pályázati 

Útmutatóban található. 
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4.  PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

4.1.   A támogatás formája, mértéke és összege 

4.1.1. Rendelkezésre álló forrás 

 

 

Rendelkezésre álló forrás megnevezése: EGT Finanszírozási Mechanizmus 

Programterület megnevezése: Megújuló energia 

A Megújuló energia programterületre allokált összes forrás: 9.071.765 Euro 

Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor („Megújuló energia termelésének 

fokozása” eredményre) a támogatásra rendelkezésre álló keret: 6.289.787 Euro 

(1.782.525.635,80 HUF) 

 

 

4.1.2. A támogatás mértéke 

 

Jelen pályázati kiírás által alkalmazott támogatás mértéke projekt szinten maximálisan 

85%, az állami támogatásokra vonatkozó szabályok figyelembevételével. 

A Projektgazda/Projekt Partnernek adható támogatás mértékét az alábbi tényezők 

befolyásolják: 

-  Ha közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül a Projektgazda/Projekt Partner, 

vagy a projekt keretében vállalkozásnak minősülő tevékenységet valósít meg, az 

állami támogatási szabályok vonatkoznak rá, és a támogatás mértéke a 4.6. pont 

szerint alakul. Az egyes tevékenység típusok támogatási intenzitása az állami 

támogatásra vonatkozó szabályok értelmében eltérő (10-100%) 

- Ha közösségi jog szerint nem minősül vállalkozásnak a Projektgazda/Projekt 

Partner vagy nem valósít meg a projekt keretében vállalkozásnak minősülő 

tevékenységet, akkor a támogatás maximális mértéke egységesen a teljes 

(elszámolható) költség 85%-a lehet. 

Ennek megfelelően a pályázati űrlapon az egyes tevékenység típusokhoz tartozó 

feladatokat és elszámolható költségeiket egyértelműen elkülönítve, külön költségvetéssel 

kell szerepeltetni, illetve a pályázat részletes költségvetését külön kell megadni a 

Projektgazda és az egyes Projekt Partnerek vonatkozásában. 

 

 

4.1.3. A támogatás összege 

 

 

Jelen pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás összege: 

Minimum 600.000 Euro (170.040.000 HUF), maximum 3.300.000 Euro (935.220.000 

HUF).  

A költségtervet és az igényelt támogatást forintban kell megadni a pályázati űrlapon és a 

releváns dokumentumokban, ennek megfelelően a támogatás forintban kerül megítélésre. 
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4.1.4. A támogatás formája és szabályrendszere 

 

 

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Állami támogatással érintett: Igen 

Jelen pályázati kiírás keretében támogatást elnyerő projektekre a következő két 

szabályrendszer vonatkozhat:  

 

1. Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (továbbiakban: EUMSZ) 107. 

cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak minősülő kedvezményezettekre 

vonatkozó szabályok 

 

A közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül a kedvezményezett és ezért az állami 

támogatási szabályok hatálya alá esik az általa tervezett projekt, ha a pályázó:  

 vállalkozás VAGY  

 közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan 

szervezete1, amely a projekt eredményeit nem a részére jogszabályban 

meghatározott (adott esetben alapító okiratban is rögzített) szakmai alapfeladata, 

vagy az alapfeladatával megegyező kiegészítő tevékenysége körében, hanem 

kisegítő, vállalkozási tevékenységként, jövedelemszerzés céljára használja 

fel. 

 

Amennyiben a pályázó a közösségi jog szerinti vállalkozásnak (továbbiakban vállalkozás) 

minősül5, akkor jelen pályázati kiírás keretében az Általános Pályázati Útmutató szerint ún. 

állami támogatás nyújtható. A következő állami támogatási kategóriák alkalmazhatók az 

egyes támogatható tevékenységek vonatkozásában: 

 

 megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás [651/2014/EU 

bizottsági rendelet 41. cikk],  

 csekély összegű támogatás [1407/2013/EU bizottsági rendelet] 

Ilyen esetben a támogatás tényleges mértéke a 4.6. pont szerint alakul. 

 
2. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak NEM minősülő 

kedvezményezettekre vonatkozó szabályok 

 

Közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülő projektek  

Közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülnek azok a projektek, amelyek esetében 

a pályázó olyan közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan 

szervezete, amely a megtermelt energiát kizárólag a részére jogszabályban 

meghatározott – adott esetben alapító okiratban rögzített - közfeladatként közérdekből, 

haszonszerzési cél nélkül ellátandó tevékenységéhez (alapfeladatához) használja fel 

(vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak), 

 

 ÉS e tevékenységét kizárólag államháztartási forrásból finanszírozza, továbbá 

 a projekt ehhez kapcsolódik, VAGY 

 e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési 

díjbevételei), és a projekt ehhez kapcsolódik, de a pénzügyi elemzés szerinti 

                                                           
5 A közösségi jog szerint vállalkozás, minden gazdasági tevékenységet végző entitás jogállásától és finanszírozási 
módjától függetlenül. Bármely tevékenység, melynek keretében valamely piacon árukat és szolgáltatásokat 
kínálnak, gazdasági tevékenységnek minősül. 
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referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó nettó bevétel 

(összes bevétel és működési költségek különbsége) negatív. 

 

Ilyen esetben a támogatás tényleges mértéke a teljes (elszámolható) költség 85%-a is 

lehet. 

 

 

4.2. Az önerő összetétele és igazolása 

Az önerő a projekt finanszírozásában az elszámolható költségekre igényelt/megítélt 

támogatás összegén felüli rész, amelyet a Pályázónak/kedvezményezettnek kell 

biztosítania. Olyan támogatás esetén, melyre az állami támogatási szabályok nem 

vonatkoznak, a biztosítandó önerő meghatározásához kizárólag a projekt teljes 

elszámolható költségét kell figyelembe venni (az egyes Partnerekre jutó elszámolható 

költséget nem). Az önerő biztosításért a Projektgazda felelős. Az önerő biztosítható a 

Projektgazda vagy a Projekt Partnerek által rendelkezésre bocsátott saját vagy idegen 

forrásból. A Projektgazda, illetve az egyes Projekt Partnerek által biztosított önerő mértéke 

így a Projektgazdára/Partnerre eső elszámolható költségek arányában eltérő lehet.  

 

Az önerő rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor a Pályázónak nyilatkozattal, míg 

támogatói döntés esetén a támogatási szerződés megkötését megelőzően, illetve a PO 

döntése alapján kifizetési feltételként, legkésőbb az első kifizetési kérelem teljesítéséig az 

Általános Pályázati Útmutatóban meghatározott módon és formában kell igazolnia. 

 

Amennyiben a pályázónak a benyújtott pályázatban szereplőnél neki fel nem róható okból 

magasabb összegű önerőt kell vállalnia és igazolnia ahhoz, hogy a pályázat támogatásban 

részesülhessen, a PO a pályázó számára lehetővé teheti, hogy az eredetileg vállalt önerő 

összegén felüli önerő-összeget a pályázó irányító szervének/cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének nyilatkozatával igazolja. 

 

 

4.3. A biztosíték nyújtásával kapcsolatos kötelezettségek 

Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy biztosítéknyújtás minden, jelen konstrukció 

keretében pályázó szervezetre vonatkozóan kötelező. 

 

A Kedvezményezett legkésőbb a támogatási szerződés megkötését megelőzően köteles 

valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 

számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot benyújtani, a pénzügyi fedezethiány miatt nem 

teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba 

állítását előíró rendelkezéssel együtt (inkasszó). 

Amennyiben a Kedvezményezett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásai alapján nem mentesül a biztosítékadási 

kötelezettség alól, abban az esetben a Kedvezményezett – költségvetési szerv és állami 

tulajdonban lévő nonprofit szervezet kivételével - a beszedési megbízáson túl az alábbi 

biztosítékok egyikének adására köteles: 

- bankgarancia 

- biztosítói szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvény 
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- garanciaszervezet által vállalt kezesség,  

- garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény,  

- zálogjog 

- óvadék 

- kedvezményezett irányító szervének/ cégjegyzésre jogosult képviselőjének 

nyilatkozata 

- egyéb 

A támogatás – ideértve az előleget is – folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha legalább 

az adott előleg- vagy kifizetés igénylésben igényelt támogatás, továbbá a már korábban a 

kedvezményezett részére folyósított támogatás együttes összegének megfelelő mértékű 

biztosíték a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre áll.  

A biztosítéknak a támogatási szerződésben meghatározottak szerint a támogatási 

jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.  

 

 

4.4. A támogatás folyósítására vonatkozó szabályok 

4.4.1. Előleg 

A kedvezményezettek a részükre megítélt támogatás 30% százalékáig előleget 

igényelhetnek azon projektelemekre vonatkozóan, melyekre utófinanszírozást 

választottak. Az előleg elszámolásának módját a támogatási szerződés tartalmazza.  

Az előleg kifizetésének minimális feltétele:  

- a támogatási szerződés hatályba lépése;  

-  előlegigénylési nyilatkozat benyújtása;  

- az előírt biztosítékok megléte;  

- önerő igazolás megléte. 

 

 

4.4.2. A támogatás igénylése és folyósítása 

A támogatás folyósítása utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással történik.  

Az utófinanszírozáshoz benyújtott kifizetési igénylés minimum feltétele, hogy az 

igényelt támogatás érje el az utófinanszírozott tételekre megítélt támogatás 10%-át.  

Szállítói finanszírozás a pályázati felhívásban meghatározott támogatható 

tevékenységekre, költségtípusokra vonatkozóan vehető igénybe, amennyiben az 

elszámolni kívánt számla támogatás tartalma eléri a 3 millió forintot. Szállítói 

finanszírozású kifizetés igénylés benyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett az 

elszámolni kívánt összegre eső önerő kifizetését igazolta.  

A fejezetre vonatkozó előírásokat és tájékoztatást lásd az Általános Pályázati Útmutató 

4.4.2 pontjában. 
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4.4.3. Visszatartás 

A fejezetre vonatkozó előírásokat és tájékoztatást lásd az Általános Pályázati 

Útmutatóban. 

 

 

4.5. Beszerzésekre vonatkozó szabályok 

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.  

 

4.6. Állami támogatási szabályok 

Jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás állami támogatásnak 

minősül. 

A pályázati felhívás támogatható tevékenységei vonatkozásában az alábbi állami 

támogatási jogcímek relevánsak: 

 

 Állami támogatási jogcím 

Beruházás megvalósítása 

(3.1.3.) 

 

A megújuló energia termeléséhez nyújtott 

beruházási támogatás (Vhr. 150.§)  

 

A beruházás 651/2014/EU bizottsági 

rendelet 41. cikke alapján a támogatási 

intenzitás az elszámolható költségek 45%-a 

mely kisvállalkozás esetén +20%-kal 

(45+20%), középvállalkozás esetén pedig 

+10%-kal (45+10%) növelhető. 

 

A 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet  

25. § (1) d) pontja szerinti területeken 

[KMR] további +5%-kal 

(45+5%/45+10+5%/45+20+5%),  

a 25. § (1) a-c) pontok alapján 

[Konvergencia Régiók] +15%-kal 

(45+15%/45+10+15%/45+20+15%) 

növelhető a támogatási intenzitás.  

 

A megújuló energia termeléséhez nyújtott 

beruházási támogatást (651/2014/EU 

rendelet, 41. cikk) az Atr. 18. § (2) 

bekezdés a) pontja, valamint a 

651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) 

bekezdés s) pontja alapján akkor kell 

előzetesen bejelenteni az Európai Bizottság 

részére, ha az egyedi támogatás összege 

vállalkozásonként és projektenként 

meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget. 
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A projektmenedzsment (3.1.1.), 

Nyilvánosság biztosítása (kommunikációs 

tevékenység) (3.1.2.) és a 

Szemléletformálás fenntartása 

(látogatóközpont kialakítása) (3.1.4.) 

4.6.2. Csekély összegű támogatás (Vhr. 

165.§) 

Támogatási intenzitása maximum 100%. 

Támogatási összeg maximum 200.000 

eurónak megfelelő forintösszeg (a három 

felsorolt tevékenységre együttesen). 

  

 

 

Vonatkozó rendelkezések az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég 

Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről 

szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletből: 

46. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok 

130. § A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható. 

131. § (1) Nem ítélhető meg támogatás 

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett 

eleget, 

b) csekély összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére. 

c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 

1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 

104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 

1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 

1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-

termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez, 

d) elsődleges mezőgazdasági termeléshez, 

e) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában 

tevékeny vállalkozás részére, ha 

da) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett 

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 

rögzítésre, vagy 

db) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól 

függ, 
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d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, 

értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

f)  ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

 

132. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető 

meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt 

megkezdése előtt írásban benyújtotta. 

(2) A beruházás megkezdésének napja 

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre 

vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, 

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén 

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja, 

bb) - a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, 

jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja, 

bc) - a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában - 

a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag 

vagy termék szállítását igazoló okmányon, 

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy 

d) az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont 

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, 

ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka 

költségének felmerülése. 

(3) A projekt-előkészítési tevékenység nem jelenti a projekt megkezdését. 

133. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén 

az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, 

államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a 

csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 

meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek 

esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 

állami támogatással.  

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak 

finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási 

intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban 

meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. 
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(4) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely 

egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással 

halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a 

csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 

meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, 

azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható. 

134. § (1) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi 

felhasznált számadatot az adók vagy illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.  

(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell 

diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával. 

135. § A projektgazda, illetve a végső kedvezményezett köteles a támogatással 

kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz 

évig megőrizni. 

136. § (1) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az 

Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege 

1. regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami 

támogatással együtt - figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket 

- meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 

millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az 

adott régióban kaphat, 

2. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén 

a) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás 

kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel, 

b) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás 

kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába 

tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel, 

c) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés 

kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel, 

d) meghaladja az a)-c) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az 

EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által 

megvalósított projekt esetén, 

e) meghaladja az a)-d) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési 

projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó 

támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az 

elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) és, ha az intézkedés biztosítja, hogy 
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a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése 

esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint 

számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre, 

f) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott 

támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget, 

3. a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén 

vállalkozásonként és projektenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget, 

4. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén 

projektenként meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

5. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja 

egyazon infrastruktúra esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 

millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó összköltséget. 

[…] 

 

 

 

55. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás 

 

150. § (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím 

vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.  

(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás 

fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul.  

(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú 

bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő 

átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új 

kapacitással arányosan csökken. 

150A. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 

a) 45%-át a 76. § (2) és (3) bekezdése esetén, 

b) 30%-át a 76. § (4) bekezdése esetén. 

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás 

esetén 20 százalékponttal növelhető. A támogatási intenzitás - a (2) bekezdésben 

meghatározott mértéken túl - az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban 

megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja 

szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető. 

(3) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok 

alapján kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, 
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valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében 

nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható. 

(4) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet 

valamennyi ajánlattevő támogatásban, a támogatás kizárólag az ajánlattevők 

ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének kizárásával. 

150B. § (1) Nem nyújtható támogatás 

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz, 

b)145 a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott 

feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez. 

(2) Nem ítélhető meg támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően és 

a támogatás nem függhet a termelés eredményétől. 

(3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra. 

150C. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez 

közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el. 

(2) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön 

beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható 

többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el. 

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a 

támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően 

megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége 

számolható el. 

(4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, 

kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító 

teljes beruházási költség számolható el. 

[…] 

 

 

69. Csekély összegű támogatás  

 

165. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély 

összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó 

támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi 

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 

vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400255.KOR#lbj144idba1f
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(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két 

pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának 

összegét kell figyelembe venni. 

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével 

nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek 

szerint használná fel. 

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet 

kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá 

vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, 

valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb 

helyzetben van. 

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért 

végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására. 

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU 

bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély 

összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű 

támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható. 

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha 

az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai 

Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást 

vagy összeget. 

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése 

figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására 

alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt 

megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 

támogatástartalmáról. 

 

5. KIVÁLASZTÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL 

5.1. A pályázatok benyújtásának általános feltételei 

5.1.1. A pályázatok benyújtásának módja 

Az Alapok programjaiban web alapú elektronikus pályázati rendszer (NORA) működik. A 

pályázónak a pályázat benyújtásához az EGT Alap hivatalos honlapján (www.egtalap.hu) 

regisztrálnia kell, hogy jogosult legyen a pályázói felület használatára. Ezt követően az 

adott pályázathoz szükséges pályázati űrlapot és a Nyilatkozatot ki kell töltenie, valamint a 

szükséges, elektronikusan csatolandó mellékleteket fel kell töltenie, az alábbiakban 

meghatározott formában és határidőig. A pályázati űrlap kitöltését a NORA pályázói 

http://www.egtalap.hu/
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felületen megtalálható űrlap kitöltési útmutató segíti. A pályázati felhívás előírhatja, hogy 

a pályázat egyes mellékleteit a támogatást igénylő papír alapon is köteles benyújtani. 

A VÜ által működtetett ügyfélszolgálat elérhetőségei:  

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 

1037 Budapest Montevideó u. 16/A 

E-mail cím: megujulo@egtalap.hu 

Telefonszám: +36-1-999-4400 

 

 

Az általános előírásokat és tájékoztatást lásd az Általános Pályázati Útmutatóban. 

 

 

5.1.2. A pályázat benyújtásának határideje 

A pályázati űrlap kitöltése, a csatolandó mellékletek benyújtása elektronikusan történik, a 

web alapú elektronikus pályázati rendszeren (NORA) keresztül, mely www.egtalap.hu 

honlapon keresztül érhető el. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje az 

elektronikus pályázati rendszerben (NORA): 

 

2014. április hó 7 nap 16:00 

 

Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható Nyilatkozatot postai 

úton, egy eredeti példányban cégszerűen aláírva ajánlott küldeményként, a következő 

címre kell beküldeni: 

 

Megújuló energia program 

Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 

1037 Budapest, Montevideo u. 16/A 

 

Pályázatok személyes vagy futárszolgálaton keresztüli benyújtására nincs mód.  

 

A postai úton beküldendő dokumentumok postára adásának határideje (postabélyegző 

dátuma):  

 

 2014. április hó 7 nap 24:00 óráig kell postára adni  

 

A pályázat benyújtására vonatkozó további előírásokat és tájékoztatást az Általános 

Pályázati Útmutatóban találja. 

 

 

 

 

5.1.3. A pályázatok kötelező tartalmi elemei 

A. A pályázati űrlap 

mailto:megujulo@egtalap.hu
http://www.egtalap.hu/
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A támogatás igényléséhez pályázati űrlapot kell kitölteni. A pályázati űrlapot angol 

nyelven kell kitölteni, a projekt összefoglalóját ugyanakkor angol és magyar nyelven is 

szükséges megadni. A pályázati űrlap tartalmát az elektronikus felületen 

megtalálható űrlap kitöltési útmutató határozza meg. A pályázati űrlap 

tartalma:  

Általánosan: 

o a Pályázó, a Partnerek és a projekt alapadatai; 

o a Pályázó és a Partnerek szakmai tapasztalatának rövid bemutatása; 

o a projekt tartalmának összefoglalója, részletes szakmai terve; 

o az indikátorok; 

o a tevékenységek ütemezése; 

o Pályázónként, illetve Projekt Partnerenként részletes költségvetés, valamint a 

költségvetés szöveges indoklása és a projektre vonatkozó összesített 

költségvetés; 

o beszerzési terv; 

o a pályázati felhívás feltételeinek vállalását tanúsító nyilatkozat. 

 

Jelen kiírás szerint specifikusan: 

o Kiindulási állapot bemutatása, követelményeknek való megfelelés bemutatása 

(jelenlegi hőellátás stb.) 

o Horizontális követelményeknek való megfelelés 

o Nyilvánossági terv bemutatása 

o Szemléletformálási terv bemutatása 

o Projekt megvalósításban közreműködő intézmények, illetve projektmenedzsment 

szervezeti leírása és ábrája 

 

B. Csatolandó mellékletek:  

A pályázati űrlaphoz csatolandó (elektronikusan feltöltendő) alátámasztó 

dokumentumok köre:  

1. A Pályázó nevében aláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által 

hitelesített aláírási címpéldánya vagy bank által kiadott eredeti vagy bank 

által hitelesített másolati aláírás minta, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9.§ alapján 

ügyvéd által hitelesített aláírás minta (szkennelve, pdf formátumban).  
2. A Pályázó nyilvántartásba vételét igazoló okirat 30 napnál nem régebbi 

eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya. Jogi formától 

függően lehet pl. cégkivonat; bírósági nyilvántartásba vételt igazoló 

dokumentum; egyéni vállalkozói igazolvány; előtársaságnak minősülő korlátolt 

felelősségű társaság kedvezményezett esetében az eredetivel mindenben 

egyező, cégszerűen aláírt, hatályos tagjegyzék stb. Önkormányzati Pályázó 

esetén a hatályos alapító okirat Pályázó által hitelesített másolatának 

benyújtása szükséges. Amennyiben a Pályázó költségvetési szerv / intézmény, 

a hatályos törzskönyvi okirat/kivonat hitelesített másolatának benyújtása 

szükséges (szkennelve, pdf formátumban). 
3. A Pályázó által hitelesített alapító okirat/ társasági szerződés másolat, 

amelyből vizsgálatra kerül, hogy a pályázott tevékenység mennyiben 

kapcsolható a szervezet alapvető feladatához (amennyiben releváns) 

(szkennelve, pdf formátumban).  
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4. Amennyiben a Pályázó nonprofit szervezet, és pályázata közfeladat ellátáshoz 

kapcsolódik a közfeladat-ellátási szerződést (illetve ezzel egyenértékű 

dokumentumot) vagy a közfeladat ellátás átadásáról szóló önkormányzati 

képviselőtestületi határozatot szükséges benyújtani (szkennelve, pdf 

formátumban). 

5. A pályázó szervezet utolsó két évi lezárt Egyszerűsített éves beszámolójának a 

Pályázó könyvvizsgálója által hitelesített másolata, amennyiben a Pályázó 

könyvvizsgálat kötelezett és/vagy ha 500 millió Ft feletti a beruházási 

összköltség, egyéb esetben elegendő a pályázó szervezet utolsó két évi lezárt 

Egyszerűsített éves beszámolójának a Pályázó képviseletére jogosult személy 

által aláírt másolata. A pályázó szervezetben legalább 25%-os tulajdoni 

részesedéssel rendelkező vállalkozások/önkormányzatok/nonprofit szervezetek 

stb. esetén is kérjük az utolsó két évi lezárt Egyszerűsített éves beszámolójának 

Pályázó könyvvizsgálója által hitelesített másolatának benyújtását (szkennelve, 

pdf formátumban), amennyiben a tulajdonos könyvvizsgálat kötelezett és/vagy 

ha 500 millió Ft feletti a beruházási összköltség, egyéb esetben elegendő a 

tulajdonos utolsó két évi lezárt Egyszerűsített éves beszámolójának a 

képviseletre jogosult személy által aláírt másolata. (szkennelve, pdf 

formátumban) 

6. A projekt valamennyi berendezésére és tevékenységére kiterjedő, részletes, 

tervezői költségvetés (szkennelve, pdf formátumban). 

7. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a távhőszolgáltató hajlandó a geotermikus 

alapon megtermelt energia fogadására legalább a projekt fenntartási 

időszakának végéig terjedő időtartamra. Amennyiben a megtermelt 

geotermikus energia értékesítésre kerül, szükséges a távhőszolgáltatóval kötött, 

aláírt szerződést csatolni. 

8. De minimis nyilatkozat (szkennelve, pdf formátumban) 

9. Partnerségi együttműködésre vonatkozó, aláírt szándéknyilatkozat a 

pályázatban megnevezett minden Projekt Partnertől (szkennelve, pdf 

formátumban) 

10. Megvalósíthatósági tanulmány, mely szöveges részei az elektronikus pályázati 

űrlap részeként kerülnek benyújtásra 

11. Szemléletformálási terv (szkennelve, pdf formátumban). 

12. Projekt megvalósításban közreműködő szakemberek önéletrajza (szkennelve, 

pdf formátumban) 

13. A projektmenedzsmentet és a projekt irányítási struktúráját bemutató 

dokumentumok: 

a) A projektmenedzser, továbbá a 300 MFt és afeletti elszámolható 

összköltségű beruházás esetén a szakmai vezető, valamint a 

menedzsmentmentben részt vevő további személyek szakmai 

önéletrajzának elektronikus változata, melyek tartalmazzák azok 

referenciáit és tükrözik a szakmai és a lebonyolítási kapacitásokat 

(szkennelve, pdf formátum). Amennyiben közbeszerzés köteles a 

projektmenedzsment kiválasztása, akkor az erről szóló nyilatkozat, 

valamint a közbeszerzési dokumentáció részét képező 

projektmenedzsmentre vonatkozó kritériumrendszer (műszaki 

leírás) benyújtása szükséges (szkennelve, pdf formátumban). 

b) A projekt irányítási struktúráját bemutató szerkezetábra, mely 

tükrözi a projektben részt vevő személyek feladatkörét mind a belső, 

mind a külső (ha releváns) projektmenedzsmentre vonatkozóan. 

(szkennelve, pdf formátumban).  

 

14.  A pályázati felhívás feltételeinek vállalását tanúsító nyilatkozat 

15. A pályázó nyilatkozata, hogy az általa képviselt szervezet a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Közpénztv.) 14. §-ában foglaltaknak megfelel; (szkennelve, pdf 

formátumban) 
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16. Terület kimutatási táblázat (szkennelve, pdf formátumban) 

17. Engedélyekre vonatkozó táblázat (szkennelve, pdf formátumban) 

18. A Pályázó illetve partnerségi projekt esetén a Projekt Partnerek nyilatkozata, 

hogy nincs lezáratlan KEOP 4-es prioritású projektje és/vagy elbírálás alatt lévő 

fenti pályázata; illetve amennyiben van, jelen kiírásra egyértelműen eltérő 

tartalommal nyújt be pályázatot, illetve jóváhagyás esetén dönt arra 

vonatkozóan, melyik pályázatban foglaltak kerülnek általa megvalósításra 

 
Az alábbi dokumentumok csatolása a pályázat benyújtásakor csak akkor kötelező, amennyiben a 

pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll: 

1.  A pályázó távhőszolgáltatói vagy távhőtermelői engedélye (szkennelve, pdf 

formátumban) 

2. A pályázatra vonatkozó hatályos engedélyek, vagy annak igazolása, hogy az 

engedélyező hatósághoz az engedély kérelmet beadták. (szkennelve, pdf 

formátumban) 

3. Egyéb alátámasztó dokumentumok 

 

 

Az elektronikusan csatolandó mellékletek tekintetében az elektronikus pályázati űrlap 

meghatározza azok maximális együttes méretét (pl. 500 MB). 

Támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó mellékletek 

 

1. Önerő igazolása: 

A projekthez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, egyes 

források rendelkezésre bocsátását igazoló ígérvények eredeti példánya a „4.2 Az 

önerő összetétele és igazolása” című fejezet előírásai szerint. (Képviselőtestületi 

határozat esetében a pályázati felhívás 7. Mellékletek, a pályázati kiírás elemei 

című fejezet VI. pontja szerinti előírásoknak megfelelően.) (szkennelve, pdf 

formátumban) 

2. Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok (aláírva, 

szkennelve, pdf formátumban és aláírt, nyomtatott formában is). 

3.  Támogatói döntést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárások dokumentumai 

(szkennelve, pdf formátumban). 

4. Partnerségi projekt esetén a Partnerek között létrejött partnerségi megállapodást, 

mely tartalmazza legalább a 6.1. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 

feltételek című fejezetben foglaltakat (Partnerek által aláírva, szkennelve, pdf 

formátumban). 

5. A projekt megkezdéséhez szükséges alábbi releváns hatályos engedélyek: 

környezetvédelmi, vízjogi létesítési engedély, bányakapitánysági engedély. 

6. Beruházással érintett ingatlan rendezett tulajdonviszonyainak igazolása: 

30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap (szemle) és földhivatali ingatlan-

nyilvántartási térkép hiteles másolata. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan 

nem a Pályázó tulajdonában van, úgy a tulajdonos hozzájárulása a tervezett 

beruházás megvalósításához és fenntartásához (szkennelve, pdf formátumban). 

Felhasználói hőközpontok felújítását célzó projektek esetén teljes bizonyító erejű 

magánokiratba, vagy közokiratba foglalt tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat 

eredeti példánya (szkennelve, pdf formátumban). Amennyiben a Pályázó a 

beruházással érintett ingatlan(ok) bérlője, illetve üzemeltetője, a közte és a 

beruházással érintett ingatlan tulajdonosa között létrejött bérleti, illetve 

üzemeltetésre irányuló eredeti vagy közjegyző által hitelesített szerződést csatolni 
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szükséges. (A szerződésnek meghatározott időtartamra, de legalább a projekt 

fenntartási időszak végéig terjedő időtartamra kell szólnia, tartalmának meg kell 

felelnie a pályázati felhívás 2.4.1. fejezetében meghatározott feltételeknek.) 

(szkennelve, pdf formátumban) Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést 

osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat 

befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati 

megosztásra vonatkozó vázrajz benyújtása. (szkennelve, pdf formátumban) 

 

Záró kifizetést megelőzően benyújtandó mellékletek 

1. Távhőtermelői engedély, vízjogi üzemeltetés engedély és egyéb releváns 

használatbavételi engedély (szkennelve, pdf formátumban). 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogató döntés és a támogatási szerződéskötési 

ajánlat további feltételeket szabhat, ill. további benyújtandó dokumentumokat 

határozhat meg. 

 

 

5.1.4. Kiegészítő tájékoztatás kérése 

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban. 

 

5.2. Kiválasztási folyamat 

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban. 

 

5.2.1. Befogadási kritériumok ellenőrzése 

A befogadási kritériumokra vonatkozó általános előírásokat lásd az Általános Pályázati 

Útmutatóban. 

 

 Befogadási kritérium Igen Nem 

1 
A Projektgazda a támogatásra jogosultak közé tartozik 

  

2 
A Projekt Partner a támogatásra jogosultak közé tartozik 

  

3 
A pályázatot, illetve az elektronikus pályázati űrlap benyújtását 

követően nyomtatható nyilatkozatot postai úton a pályázati 

felhívásban megjelölt módon és határidőig nyújtották be 

  

4 
A postai úton benyújtott nyilatkozat a képviseletre jogosult személy 

által került aláírásra 

  

5 
A projekt megvalósítás időtartama, illetve a megvalósítás záró dátuma 

összhangban van a pályázati felhívás szerinti határidővel 

A projekt költségek felmerülésének legkésőbbi dátuma 2016. április 

30. lehet 
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 Befogadási kritérium Igen Nem 

6 
A pályázati űrlapot a pályázati felhívásban meghatározott nyelven 

(angol, az összefoglaló angol és magyar) töltötték ki 

  

 

 

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

pályázat elutasításra kerül. A befogadási kritériumok nem teljesítése esetén 

hiánypótlásnak helye nincs. 

 

 

5.2.2. Formai értékelés 

 

A formai kritériumokra vonatkozó általános előírásokat lásd az Általános Pályázati 

Útmutatóban. 

 

 

 

 

A jelen pályázati felhívás esetén alkalmazott formai értékelés szempontjai a következők: 

 

 Formai szempontok Igen Nem 

1 A benyújtott pályázati űrlap teljes körűen és formailag megfelelően 

kitöltött 

  

2 Az elektronikusan csatolt mellékletek köre teljes, illetve formailag 

megfelelően kitöltött 

  

3 A pályázati űrlap, illetve a mellékelt dokumentumok között belső 

számszaki és egyéb ellentmondások nincsenek 

  

4 A pályázati űrlap valamennyi rovata az 1. sz. melléklet, Útmutató a 

pályázati űrlap kitöltéséhez című dokumentumban megadott 

szempontok szerint került kitöltésre 

  

5 Valamennyi benyújtott melléklet megfelel a pályázati felhívás „2.4. A 

támogatás igénylés egyéb feltételei” és „5.1.3. A pályázatok kötelező 

tartalmi elemei” című pontja mellékletekre vonatkozó előírásainak 

  

6 A Pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott 

kapacitásokat, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig 

fenntartja és üzemelteti 

  

7 A pályázat szerinti tervezett tevékenységek köre megfelel a pályázati 

felhívás 3.1. Támogatható tevékenységek című fejezetében 

foglaltaknak 

  

8 A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország területén 

található 

  

9 A pályázó vállalja, hogy a pályázat szerinti beruházást a támogatói 

döntés időpontját megelőzően nem kezdi meg 

  

10 A pályázat megfelel a 2.4. A támogatás igénylés egyéb feltételei 

című fejezet szerinti releváns előírásoknak 

  

11 Horizontális szempontoknak történő megfelelés   
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Jó kormányzás, nők és férfiak esélyegyenlősége és fenntartható 

fejlődés 

12 A projekt megvalósításra tervezett támogatás aránya megfelel a 

pályázati felhívásban meghatározottaknak. Az igényelt támogatás 

összege összhangban van a pályázati felhívás szerint adható 

minimális, illetve maximális támogatási összeggel 

  

13 A Pályázó illetve partnerségi projekt esetén a Projekt Partnerek 

nyilatkozata, hogy nincs lezáratlan KEOP 4-es prioritású projektje 

és/vagy elbírálás alatt lévő fenti pályázata; illetve amennyiben van,  

jelen kiírásra egyértelműen eltérő tartalommal nyújt be pályázatot, 

illetve jóváhagyás esetén dönt arra vonatkozóan, melyik pályázatban 

foglaltak kerülnek általa megvalósításra 

  

14 Nyilatkozat, hogy „a szervezet adótartozására vonatkozó adatát a 

Végrehajtó Ügynökség és a támogató tudomására hozza és Pályázó 

hozzájárul a pályázat szabályszerűségének és a támogatás 

rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott 

szervek által történő ellenőrzéséhez” (2.4.) 

 

  

 

Hiányosság esetén a Végrehajtó Ügynökség hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót. A 

hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányok pótlására egy alkalommal van lehetőség. A 

hiánypótlás elmulasztása vagy hibás, hiányos, határidőn túli benyújtása a pályázat formai 

elutasítását eredményezi. 



 

 

 

5.2.3. Szakmai értékelés 

 

Szakértők bírálják a befogadási és formai követelményeknek megfelelő pályázatokat, mely szakértőket a program operátor a Donor 

Program Partnerrel együttműködésben jelöl ki. A szakértők kiválasztása azon szakértői poolból történik, melyet a Végrehajtó Ügynökség 

bocsát rendelkezésre. A bírálat során a szakértők a döntéshozó Program Operátortól, a döntés előkészítő értékelő bizottságtól, a Donor 

Program Partnertől és a pályázó szervezettől független szakértők.  

Pályázatonként két szakértő végzi a bírálatot a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint. Amennyiben a 

pályázatok komplexitása különböző szakterületi kompetenciákat követel meg, úgy a Program Operátor - együttműködve a Donor Program 

Partnerrel - döntése szerint az értékelést két-két, a különböző szakterületeken kompetenciával rendelkező értékelőkből álló szakértői 

csoport bírálja. (Például pénzügyi, műszaki).  

 

A pályázati felhívás meghatároz olyan szakmai alkalmassági kritériumokat, amelyek, ha nem teljesülnek, akkor a pályázat további 

értékelés nélkül elutasításra kerül.  

A pályázati felhívás meghatározza az egyes értékelési szempontok szerint kapható minimális és maximális pontszámot, az elérhető 

összpontszámot, és meghatározz a támogatás feltételét jelentő minimális pontszámot, az alábbiak szerint: 

- az elérhető maximális összpontszám: 90 pont 

- a támogatás feltételét jelentő minimális pontszám: 50. A minimális pontszámot, 50 pontot el nem érő pályázatok abban az 

esetben sem részesülhetnek támogatásban, ha a pályázati felhívás keretösszege erre lehetőséget adna.  

A bírálat során az értékelők tisztázó kérdéseket tehetnek fel, amely kérdéseket a Végrehajtó Ügynökség továbbít a Projektgazda pályázati 

űrlapon megadott elektronikus levelezési címére. A tisztázó kérdést a Projektgazda az arról szóló értesítésben szereplő határidőig köteles 

megválaszolni. A válaszadás elmulasztása, a válaszok hiányossága esetén az értékelés a rendelkezésre álló információk alapján kerül 

lefolytatásra. A két-két értékelő által adott pontszám alapján meghatározásra kerül a pályázat átlag pontszáma. Amennyiben a két 

független szakértő (vagy szakértői csoport) által adott pontszámok különbsége meghaladja a magasabb pontszám 30%-át, a pályázatot 

harmadik szakértő (vagy szakértői csoport) értékeli. Ezt követően az értékelés pontszáma a két egymáshoz legközelebb álló pontszám 

átlagából alakul ki. A pályázatok az átlag pontszámok alapján sorba rendezésre kerülnek. Szükség esetén projekt tartalék lista készül. 
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Ssz. Szakmai értékelési szempontok  

A benyújtott 

pályázat nem 

teljesíti a szakmai 

értékelési 

szempontban 

meghatározottat, 

vagy hiányos, nem 

lehet megítélni 

adathiány miatt. 

Elfogadható, 

azonban a 

benyújtott pályázat 

általánosságban 

foglalkozik/érinti a 

szakmai értékelési 

szempontot, 

jelentős 

hiányosságok 

vannak. 

Megfelelő, a benyújtott 

pályázat megfelelően 

teljesíti a szakmai 

értékelési szempontban 

meghatározottakat, 

azonban módosítás 

szükséges. Szövegszerű 

támogatási szerződési 

feltételt javasol az 

értékelő. 

Jól kidolgozott a 

benyújtott pályázat, 

teljesíti a szakmai 

értékelési 

szempontban 

meghatározottat. 

Minimális, kis mértékű 

módosítás szükséges, 

vagy egyáltalán nem 

szükséges, mivel 

nagyon jól kidolgozott 

a pályázat. 

Minimális szövegszerű 

támogatási szerződési 

feltételt javasol az 

értékelő, amennyiben 

szükséges. 

1 
Támogatási összegre vetített becsült 

fajlagos CO2 megtakarítás (CO2 

tonna/év/1 millió Ft)  

0 pontot kell adni, 

ha a pályázatban 

vállalt érték <0,505 

tonna/év/1 millió Ft 

igényelt támogatás 

Szakmai 

alkalmassági 

kritérium (Kizáró 

kritérium) 

2 pont adható, ha a 

pályázatban vállalt 

érték ≥0,505 

tonna/év/1 millió Ft 

igényelt támogatás 

4 pont adható, ha a 

pályázatban vállalt érték  

≥ 0,6 tonna/év/1 millió 

Ft igényelt támogatás 

6 pont adható, ha a 

pályázatban vállalt 

érték ≥0,7 tonna/év/1 

millió Ft igényelt 

támogatás 
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2 

Támogatási összegre vetített becsült 

fajlagos geotermikus 

energiatermelés (MWh/év/1 millió 

Ft) 

0 pont kell adni, ha a 

pályázatban vállalt 

érték <5,105 

MWh/év/1 millió Ft 

igényelt támogatás 

Szakmai 

alkalmassági 

kritérium (Kizáró 

kritérium) 

2 pont adható, ha a 

pályázatban vállalt 

érték ≥5,105 

MWh/év/1 millió Ft 

igényelt támogatás 

4 pont adható, ha a 

pályázatban vállalt érték 

≥6,105 MWh/év/1 millió 

Ft igényelt támogatás 

6 pont adható, ha a 

pályázatban vállalt 

érték ≥7,105 

MWh/év/1 millió Ft 

igényelt támogatás 

3 

A projekt relevanciája. A projekt 

koncepciója a program céljainak 

megfelel. A pályázat kidolgozottsága 

megfelelő mind a projekt 

dokumentáció és a 

megvalósíthatósági tanulmány 

egésze és az egyes fejezetek 

kidolgozottsága a vonatkozó 

útmutatónak megfelel, és kellő 

mélységben közlik a szükséges 

információkat. 

0 3 6 9 

4 

A beruházási helyszín 

kiválasztásának megalapozottsága: 

fúrási hely, mélység és/vagy az 

átalakításra javasolt kút 

kijelölésének indoklása (vízföldtani 

modell és geológiai műszaki terv 

megalapozottsága)  

0 3 6 9 
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5 

A projekt energetikai műszaki 

tartalmának megfelelősége: projekt 

célok realitása, műszaki koncepció, 

tartalom megvalósíthatósága, 

kidolgozottsága. A kútszerkezet és a 

fúrástechnológia paramétereinek 

geológiai, műszaki és biztonsági 

megalapozottsága. Realitása, 

megalapozottsága a tervezett 

termelési paramétereknek (hozam, 

nyomás, hőmérséklet 

meghatározása), visszasajtolási 

paraméterek és a vállalt 

indikátorokhoz való hozzájárulás. A 

projekt termelési kapacitása, 

fenntarthatósága biztosított.  

0 3 6 9 

6 
Projekt felépítésének, 

ütemezésének, ütemtervének és 

mérföldköveinek realitása 

0 1 2 3 

7 
Tulajdonviszonyok és egyéb, a 

projektet befolyásoló jogviszonyok 

megfelelősége  

0 1 2 3 

8 

A kialakítandó üzemeltetési 

környezet megfelelősége és 

fenntarthatósága (jogi és 

hatékonysági szempontból) 

0 1 2 3 

9 

A kockázatok meghatározása és 

azok csökkentése. Kockázatelemzés 

és kezelés stratégia megfelelősége. 

A projekt kockázatainak kezelése 

biztosított (technikai, gazdasági, 

jogi, intézményi, stb. kockázatok). 

0 1 2 3 
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10 
A beszerzési és/vagy a 

közbeszerzési terv értékelése 

(ütemezés, jogi megfelelőség) 

0 1 2 3 

11 

Projektgazda és Projekt Partner(ek) 

(amennyiben releváns) működési és 

vezetési struktúrája.  Műszaki, 

szakmai kompetenciája, 

alkalmassága ezen szervezeteknek. 

0 1 2 3 

12 
Pályázó szervezet(ek) pénzügyi 

stabilitása, pénzügyi, gazdasági 

alkalmassága  

0 1 2 3 

13 

Menedzsment kapacitások 

meghatározása, felépítése. 

Menedzsment struktúra és 

folyamatok megfelelősége, 

menedzsment rendszer 

működésének hatékonysága.  

A Partnerek közötti kapcsolat, 

feladatmegosztás felépítése, 

megfelelősége és indokoltsága. A 

Partnerek közötti feladatok és 

felelősségi körök meghatározása 

(amennyiben releváns.) 

0 1 2 3 
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14 

A projekt megvalósítása során 

bevonni kívánt szakember, külső 

szakértők kapacitása. A projekt 

megvalósításában részt vevő 

személyek szakmai alkalmassága, 

szakértelme, kompetenciája (pl: 

geológiai, fúrási és energetikai 

szaktudása, tapasztalata és 

felkészültsége a projekt 

biztonságtechnikai és 

környezetvédelmi kockázatainak 

kezelésére, stb.) 

0 2 4 6 

15 

A donor partnerség szintje, a 

kétoldalú kapcsolatok erősítése, 

donor országbeli Projekt Partner 

bevonása 

Amennyiben donor 

országbeli Projekt 

Partner nem kerül 

bevonásra 0 pont 

2 4 6 

16 

A projekt pénzügyi kapacitásai 

megfelelőek szükséges a projekt 

költségvetésének realitása, projekt 

költségvetésének indokoltsága:  

- Projekt finanszírozhatósága 

- Projekt szakmai, pénzügyi-

gazdasági fenntarthatósága  

- A projektelemek 

(projektöltségek) indokoltsága 

és elszámolhatósága  

- A projekt költséghatékonysága  

- A projekt megtérülési számítá-

sának, illetve költség-haszon 

elemzés számításának helyes-

sége, az input adatok realitása 

0 2 4 6 
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17 

Szemléletformálási terv és az 

intézkedések megfelelősége: 

- A szemléletformálási terv 

megfelel a 3.1.4. fejezet 

előírásainak 

- Szemléletformálási eszközök 

kiválasztása összhangban 

van a projekt helyszínével és 

tartalmával 

- A látogatóközpont kialakítása 

és fenntartatása a projekt 

befejezését követő 5 évben 

biztosított 

- A helyi közösség és a 

település környezetében 

található oktatási 

intézmények bevonása 

biztosított 

0 2 4 6 

18 
Kommunikációs és arculati 

kézikönyvben foglaltaknak megfelel 

a pályázat 

0 1 2 3 

 Összesen:    90 



 

 

 

5.2.4. Döntéshozatal 

 

A Program Operátor értékelő bizottságot hoz létre, amely a program keretében 

támogatandó projektekre tesz javaslatot. Az értékelő bizottság tagja a program operátor, 

a Donor Program Partner és egy releváns intézmény képviselője. Az értékelő bizottság 

áttekinti a bírálók átlagpontszáma alapján felállított rangsort. Az értékelő bizottság 

javaslatot tehet a pályázatok sorrendjének módosítására, ez esetben a javaslatát írásban, 

az ülésről készült jegyzőkönyvben indokolni szükséges.  

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

javaslata alapján. A támogatást nyert pályázatoknak a Program Operátor támogatási 

szerződéskötési ajánlatot küld, melyben részletezi a támogatási szerződés 

(továbbiakban TSZ) megkötésének feltételeit (III.). Amennyiben ezen feltételeket a 

Pályázó a meghatározott határidőn belül nem tudja teljesíteni, a pályázat támogatása 

visszavonásra kerül és a tartaléklistán szereplő következő Pályázó léphet előre, kaphat 

támogatási szerződéskötési ajánlatot. A Program Operátor a meghirdetett kereten felül 

támogatható pályázatok (forráshiány miatti elutasítás) esetén tartalék listát képez. 

Amennyiben a támogatásban részesülő pályázatok valamelyikével a támogatási szerződés 

bármely okból kifolyólag nem kerül megkötésre, az ily módon felszabaduló forrás erejéig a 

Program Operátor döntése alapján a tartaléklistán szereplő pályázat(ok) kaphat(nak) 

támogatási ajánlatot. 

 

5.3. Kifogáskezelés 

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban. 
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6. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS VÉGREHAJTÁS  

6.1. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek 

 

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további előírásokat lásd az Általános 

Pályázati Útmutatóban.  

 

Jelen pályázati felhívás további követelményei: 

 

Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég 

Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint  

 

„[…] a támogatói döntés meghozatalától számított 60 napon belül meg kell kötni 

a támogatási szerződést.  

Ha a támogatói döntés értelmében a támogatási szerződés megkötéséhez a 

kedvezményezettől vagy harmadik féltől függő feltételek teljesítése szükséges, a 

60 napos határidőt a feltételek teljesítésére megállapított határidő utolsó 

napjától kell számítani.  

A határidőbe a kedvezményezettnek a támogatási szerződéshez kapcsolódóan 

benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos hiánypótlási és tisztázó kérdésre adott 

válaszadási határideje nem számít bele. Indokolt esetben a program operátor a 

szerződéskötési határidőt egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbíthatja.[…]” 

 

Felhívjuk a Pályázó figyelmét továbbá, hogy a támogatási szerződéskötési 

feltételek teljesítésére a támogató a támogatói döntésében egyedi, fenti 

jogszabályi követelménynél rövidebb határidő(ke)t is szabhat. 

Amennyiben a támogatási szerződéskötési feltételek a teljesítésükre támogató 

által szabott határidőn belül nem teljesülnek, úgy a támogatási szerződés 

érvénytelen, a támogatási döntés automatikusan hatályát veszti. Ebben az 

esetben, vagy a kedvezményezett szerződéskötéstől való visszalépése esetén, az 

értékelési sorrendben következő, forráshiány miatt elutasított, tartalék listán szereplő 

Pályázó(k) kap(nak) szerződéskötési ajánlatot. 

 

6.2. A projekt végrehajtásának nyomon követése és ellenőrzése 

A projekt végrehajtásának nyomon követése és ellenőrzését lásd az Általános Pályázati 

Útmutatóban. 
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6.2.1. Indikátorok 

 

Program és projekt szinten a várt eredmények és kimenetek megvalósulásának 

ellenőrzését, nyomon követését az indikátorok teszik lehetővé. Az indikátorok 

teljesülésének helyzetéről a projekt megvalósítás során rendszeresen be kell számolni.  A 

kedvezményezettet a támogatás rendeltetésszerű felhasználásával összefüggésben 

beszámolási kötelezettség terheli. A projektgazdának meghatározott ütemezésben időközi, 

illetve záró szakmai előrehaladási jelentéseket kell benyújtani. A szakmai beszámolónak 

tartalmaznia kell az indikátorok várható és tényleges teljesüléséről szóló beszámolót. 

Minden egyes pályázatnak hozzá kell járulnia az indikátorok megvalósításához, a 

megvalósíthatósági tanulmány számításai alapján az értékelő által jóváhagyott érték 

alapján. 

Jelen pályázati felhívásban meghatározott célindikátorok meghatározása az 

alábbi két táblázatban található: 

Táblázat 1: 

Elvárt 

eredmény 
Output Output indikátor 

Célérté

k 
Leírás 

Igazolás 

módja 

Megújuló 

energia 

termelésé

nek 

fokozása 

Geotermikus 

alapú távfűtő 

rendszerek 

létesítése 

ahol már 

van/létezik 

távfűtési 

rendszer 

Geotermikus 

alapú távfűtő 

rendszerek 

száma. 

Geotermikus 

alapú távfűtő 

rendszerek 

létesítése (már 

létező fosszilis 

alapú távfűtési 

rendszerek 

átállítása 

geotermikus 

bázisra) 

2 

Fő célkitűzés a 

jelenleg fosszilis 

energiával 

ellátott 

távhőrendszer 

geotermikus 

bázisra való 

átállítása. 

Kapacitásbővítés 

Azon 

távhőrend-

szerek 

száma, 

melyek 

geotermikus 

bázisra 

átállnak 

Geotermikus 

kútpárok 

létesítése 

Geotermikus 

kútpárok száma 
2 

Termelő és 

visszasajtoló 

kút(ak) 

Minimum 4 kút 

mindösszesen 

A létesített 

kutak száma 
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Táblázat 2: 

Elvárt eredmény Indikátor Leírás 
Indikátor 

célérték 
Igazolás módja 

Megújuló 

energia 

termelésé-

nek 

fokozása  

Becsült CO2 

megtakarítás 

(CO2 tonna/év) 

A “megtakarítás” kifejezés alatt értendő az 

energia megtakarítás, illetve azon esetek, 

melyekben a fosszilis tüzelőanyag megújuló 

energiaforrás által kiváltásra kerül.  A mutató 

a CO2 kibocsátás évi átlagos csökkenése. 

900 tonna/év 

 

Az ellenőrzés alapja a 

beruházás névleges 

kapacitása 

Becsült 

geotermikus 

energiatermelés 

(MWh/év) 

.A támogatásban részesülő távhőrendszerek 

által éves szinten termelt geotermikus alapú 

energia 

9100 MWh/év 

 

A geotermikus alapon 

megtermelt energia 

mérése. 

Évente a 

termelt és 

visszasajtolt 

termálvíz 

becsült aránya 

A termálvíz hőtartalmának hőcserélő révén 

történő kinyerését követően a víz 

törvényben meghatározott módon 

visszasajtolásra kerül ugyanazon geológiai 

formációba. 

80 % 

évente/projekt 

Az éves visszasajtolás 

mérése [m3]. 

 

Projektszinten teljesítendő indikátorok: 

A program szintű indikátorok teljesítésének biztosításának érdekében kizárólag azon 

projektek támogathatók, melyek a projektszintű indikátorokat teljesítik. Jelen pályázati 

felhívásban a projektszinten teljesítendő indikátorok a szakmai értékelés során kizáró 

kritériumként kerültek meghatározásra, amennyiben a projekt nem teljesíti ezen 

kritériumot a pályázat elutasításra kerül további értékelés nélkül. A projektszinten 

teljesítendő indikátorok a külső értékelők által kerülnek értékelésre és pontozásra. 

Minden projektnek teljesítenie kell az alábbi projektszinten teljesítendő, 1 millió Ft igényelt 

támogatási összegre jutó fajlagos indikátor értékeket: 

 

Indikátor megnevezése Indikátor érték 

Támogatási összegre vetített becsült 

fajlagos CO2 megtakarítás  

(CO2 tonna/év/1 millió Ft) 

0,505 tonna/év/1 millió Ft igényelt 

támogatás 

Támogatási összegre vetített becsült 

fajlagos geotermikus energiatermelés 

(MWh/év/1 millió Ft) 

5,105 MWh/év/1 millió Ft igényelt 

támogatás 

Évente a termelt és visszasajtolt termálvíz 

becsült aránya 

80% éves szinten. Az értéknek mért 

értéken kell alapulnia (m3) 
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6.3. A projekt fenntartása 

A projekt fenntartására vonatkozó általános követelményeket lásd az Általános Pályázati 

Útmutatóban. 

 

Jelen pályázati felhívás további követelményei: 

 

A fenntartási kötelezettségek keretében a kedvezményezett vállalja, hogy  

 a Projektgazda (és minden Projekt Partnere) a fenntartási időszak végéig kötelezi 

magát a projekt indikátoraihoz kapcsolódó eredményeinek fenntartására, illetve a 

szemléletformálási tevékenységgel kapcsolatos látogatóközpont létrehozására és 

üzemeltetésére, melynek segítségével biztosítja a létrehozott információs tartalmak 

megőrzését, folyamatos elérhetőségének fenntartását; 

 a projekt során beszerzett és/vagy beépített eszközöket a fenntartási időszak 

végéig nem idegeníti el, illetve azokat a projekt céljának fenntartása érdekében 

legalább a fenntartási időszak lejártáig tovább használja/használatban tartja; 

 a projekt során beszerzett és/vagy beépített eszközöket biztosítja (tűz, lopás és 

hasonló általános károk ellen) a projekt megvalósítása és a fenntartási időszak 

végéig; 

 megfelelő forrást különít el a projekt során beszerzett és/vagy beépített eszközök 

fenntartására/üzemeltetésére/karbantartására a fenntartási időszak végéig (a 

konkrét kötelezettségek a támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre); 

 a program operator ugyanakkor felmentheti a kedvezményezettet a fenti 

kötelezettség alól bármilyen külön beazonosított, a projekt részét képező 

berendezés tekintetében, amelyre vonatkozóan a program operátor minden 

körülményt figyelembe véve megállapította, hogy a berendezés további használata 

nem bír gazdasági jelentőséggel a projekt általános céljai megvalósítása 

szempontjából, amellett, hogy a program operátor nyilvántartja minden projekt 

vonatkozásában a fenti kötelezettség alól kivett, az egyes projektek részét képező 

berendezéseket. 

 a projekt révén felújítással érintett épületet (épületeket) a fenntartási időszak 

végéig nem idegeníti el, illetve azt (azokat) a projekt céljának fenntartása 

érdekében legalább a fenntartási időszak lejártáig tovább használja/használatban 

tartja; 

 a projekt révén felújítással érintett épületet (épületeket) biztosítja (tűz, lopás és 

hasonló általános károk ellen) a projekt megvalósítása és a fenntartási időszak 

végéig. 

 

6.4. Követeléskezelés 

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban. 
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7.  MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: Pályázati űrlap kitöltését segítő útmutató 

2. sz. melléklet: „Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási 

Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára vonatkozóan” című 

dokumentum és annak mellékletei 

3. sz. melléklet: Megvalósíthatósági tanulmány sablon a terület kimutatási és az 

engedélyekre vonatkozó táblázatra vonatkozóan  

4. sz. melléklet: De minimis nyilatkozat - sablon 

5. sz. melléklet Támogatási szerződés és Általános Szerződési Feltételek tervezete  

6. sz. melléklet Partnerségi szándéknyilatkozat és partnerségi megállapodás minta 

7. sz. melléklet Átláthatósági nyilatkozat 

 

 


