
  

 

Aktuális pályázatok 

 

2019 első negyedévében várhatóak újabb pályázatok a Kisfaludy Programban. 

Várhatóan 2019. júniustól adható majd be a hamarosan megjelenő energetikai 

teljesítményt javító beruházásokat támogató pályázat („Megújuló energia használatát, 

energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” - 

GINOP-4.1.4-19), amely jelen pillanatban még társadalmi egyeztetés alatt áll. 

 

  
(További információkért kattintson a megfelelő helyre a Ctrl billentyű nyomva tartásával – 
visszalépni hasonló módon, a Ctrl billentyűvel és a „Vissza az első oldalra” szövegre kattintva 
lehet): 

 Kisfaludy Program 
 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai 

fejlesztések támogatása 

 
 
Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2019.04.08.) érvényes adatokat tartalmazza. 
Ez a dokumentum nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. Bár az általunk felhasznált 
forrásokat megbízhatónak tartjuk, az információk teljességéért és helyességéért nem vállalunk felelősséget. Különösen 
számadatok tekintetében fenntartjuk a tévedés lehetőségét. 
  



  

 

Kisfaludy Program 

 

 

Kisfaludy Program előző szakaszának köszönhetően több mint 700 szálláshely újulhatott meg.  
A Program 2019-ben célul tűzte ki, hogy a Dunakanyar térségben található szálláshely 
szolgáltató intézmények fejlesztésében és létesítésében szerepet vállal, ezzel járulva hozzá a 
térség turisztikai vonzóerejének növeléséhez. 
Várhatóan az ország más turisztikai térségeire is ki fogják terjeszteni a lehetőséget. 
Az új felhívások tervezett megjelenése 2019. első negyedéve, várhatóan az alábbi 
paraméterekkel: 
 
Szálloda építése:  

 3-5*-os szállodák építése 

 1-3 milliárd Ft támogatás 

 50%-os támogatási intenzitás 

Panzió építése: 

 3-4*-os panziók építése 

 50%-os támogatási intenzitás 

Szálláshely felújítása: 

 Nem funkcionálók újranyitása 

 Külső felújítás 

 Belső modernizálás 

 
 

 

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel! 

 

(Vissza az első oldalra) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság 
növelését célzó épületenergetikai fejlesztések 

támogatása 
 
 
Várhatóan 2019. júniustól adható majd be a hamarosan megjelenő energetikai 

teljesítményt javító beruházásokat támogató pályázat („Megújuló energia használatát, 

energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” - 

GINOP-4.1.4-19), amely jelen pillanatban még társadalmi egyeztetés alatt áll. 

 

A mikro-kis- és középvállalkozások számára újabb lehetőség adódott, hogy támogatásból 

csökkenthessék a primer energiafelhasználásukat, illetve hogy növelhessék a felhasznált 

megújuló energiaforrásból származó energia mennyiségét. Önállóan támogatott 

tevékenységként tekinthetőek azok a beruházások, amelyek esetében a DD besorolású 

épületek energetikai besorolása minimum két szintet javul. 

Támogathatóak azok a konvergencia régióban található mikro-kis- és középvállalkozások, 

amelyek rendelkeznek minimum 1 lezárt üzleti évvel, amelynek során az alkalmazottak száma 

minimum 1 fő volt. 

Támogatás igényelhető megújuló energiafelhasználás növelését célzott tevékenységekre: 

ilyennek tekinthető napkollektoros rendszerek telepítése, illetve ezen belül támogatott a 

napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek 

beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben 

működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése. 

Fejleszthető terület a brikett, pellet, faapríték és faelgázosító kazánrendszerek kiépítése, 

támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, 

erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek 

vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti 

rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és 

telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig. 

Telepíthetőek napelemes rendszerek villamosenergia termelése céljából, ebben az esetben a 

rendszer névleges teljesítményének el kell érnie a 15 kWp-t. A rendszer telepítéséhez 

szükséges tartó elemek is elszámolható költségeknek minősülnek, azonban a napelemes 

rendszernek az érintett épület tetején kell elhelyezkednie. 

A hőszivattyús rendszerek három típusára pályázhatnak az érdeklődők: földhő-víz szivattyús, 

víz-víz hőszivattyús, illetve levegő-víz hőszivattyús rendszerek kiépítésére van lehetőség. 



  

 

A már meglévő épületek energiahatékonyságának növelése is kitűzött cél, ebben az esetben 

javíthatóak a hőtechnikai adottságok, mint például hőszigetelés, fűtési és meleg víz 

rendszerek korszerűsítése, valamint a kültéri és beltéri világítás felújítása. 

 

 

A megpályázható összegek 3 és 100 millió forint között mozognak, a támogatási intenzitás 

pedig 55%. 

 

 

Ezen pályázat „kistestvérének” tekinthető a „Napelemes rendszer telepítésének 

támogatása mikro-kis- és középvállalkozásoknak” tender, amely egy vissza nem térítendő 

támogatást takar. Ebben az esetben a pályázható összes 1-3 millió forintig terjed, azonban 

a támogatási intenzitás elérheti akár a 100%-t is, ha minden kritériumnak megfelel a 

vállalkozás. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel! 

 

(Vissza az első oldalra) 

 

 


