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Tevékenységek:
• Szakmai háttérintézeti tevékenység ellátása a KHEM számára

• Energiahatékonyság
• Megújuló energiák
• Nemzetközi programokban való részvétel

• Energiastatisztikai tevékenység ellátása
• Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA) kezelése
• Hazai és nemzetközi forrású pályázatok kezelése

• Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP)
• Zöld Beruházási Rendszer (ZBR)

• Európai Uniós forrású pályázatok kezelése
• Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 

(KIOP) 
• Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Energia Központ Nonprofit Kft. 



2004-2006 – NFT
• Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

(KIOP)
• 6 milliárd Ft támogatási keret
• 44 nyertes pályázat
• OP zárás, projektek fenntartási szakasz

2007-2013– ÚMFT
• Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
• 100 milliárd Ft támogatási keret
• Hatékony energiafelhasználás – 38 Mrd Ft
• Megújuló energiaforrás felhasználás növelése – 62 Mrd Ft

EU források energetikai fejlesztésekre  



2007. május óta közrem�köd�i szervezeti feladatok ellátása a 
KEOP-4. megújuló energiafelhasználás növelése és a KEOP-5. 
energiahatékonyság fokozása prioritások keretében

F�bb feladatok:
• El�készítés
• Tájékoztatás
• Pályázatok regisztrálása
• Formai ellen�rzés (teljesség, jogosultság, szakmai jogosultság)
• Szakmai-m�szaki értékelés
• Szerz�déskötés és szerz�désmódosítás
• Projekt-el�rehaladás nyomon követése, helyszíni ellen�rzés 
• Pénzügyi elszámolás, követeléskezelés
• Ügyfélszolgálat 

Közrem�köd� szervezeti szerep



A 2009-ben megjelent pályázati konstrukciók változásai

• Támogatási arányok növelése, differenciálása

• A beadandó pályázati dokumentáció tevékenység, valamint 
projektnagyság szerinti  differenciálása

• A pályázati feltétel és követelményrendszer pontosítása és 
egyértelm�vé tétele

• Kiválasztási rendszer pontosítása, differenciálása

• 100 %-os támogatás lehet�sége

• Szállítói finanszírozás lehet�sége

2010. évi pályázati lehet�ségek



Van még elérhet� európai uniós forrás energetikai fejlesztésekre!
2009-2010. évi keret 48,5 Mrd Ft
Jelenleg lekötetlen keret: 44,5 Mrd Ft (folyamatos feldolgozás)

A pályázatok beadási lehet�sége folyamatos !
KEOP-2009-4.2.0/A és B (6 Mrd Ft)
KEOP-2009-4.3.0 – 2010-ben….. (6 Mrd Ft)
KEOP-2009-4.4.0  (10 Mrd Ft)
KEOP-2009-4.6.0 (8 Mrd Ft)

KEOP-2009-5.2.0/A és B (4 Mrd Ft)
KEOP-2009-5.3.0/A és B (6 Mrd Ft)
KEOP-2009-5.4.0 (8 Mrd Ft)
KEOP-2009-7.4.0 (0,5 Mrd Ft) 

2010. évi pályázati lehet�ségek



Konstrukció célja :
kisebb környezeti terheléssel járó együttm�köd� villamosenergia hálózatba 
termel� kapacitások, a sziget üzemmódban m�köd� villamosenergia 
termel� kapacitások kiépítése, valamint a földgáz hálózatba táplálható
biometán termelés .

Támogatható tevékenységek köre:
• Napenergia hasznosítása 
• Biomassza felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt h�- és    

villamosenergia termelésre 
• Vízenergia hasznosítás
• Biogáz termelés és felhasználás 
• Geotermikus energia hasznosítás
• Szélenergia-hasznosítás
• Megújuló energiaforrások kombinálása 

KEOP-4.4-2009 Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt 
h� és villamosenergia-, valamint biometán termelés



A támogatás kerete: 10 Mrd Ft

A támogatás mértéke: 10%- 70% (30-70%)  (regionális 
térkép és a pályázó jogi formája 
szerint, LHH kistérség kedvezmény) 

A támogatás összege: 1-1000 M Ft 

Kiválasztási eljárás: Egyfordulós

Korlátozó tényez�: Közép-Magyarországi régióban 
megvalósuló projektek nem 
támogathatóak 

KEOP-2009-4.4.0 Megújuló energia alapú villamosenergia-, 
kapcsolt h� és villamosenergia-, valamint biometán termelés



Konstrukció célja :
a költségvetési szervek, egyházak és alapítványok intézményeiben 
található, jelenleg elavult és pazarló elektromos, világítási, és f�tési 
rendszereinek korszer�sítése, illetve ezen beruházások megújuló
energiaforrások felhasználásával történ� kombinálása

Pályázók köre:
ún. „harmadik feles finanszírozást” végz� szervezetek , ESCO szervezetek 

A támogatás mértéke és összege
KEOP-2009-5.2.0/A Világítás korszer�sítés 20 %
KEOP-2009-5.2.0/A F�tés és technológiakorszer�sítés 25 %
KEOP-2009-5.2.0/B kombinált projektek 35 %

KEOP-2009-5.2.0/A 1-50 M Ft
KEOP-2009-5.2.0/B 3,5- 200 M Ft

KEOP-2009-5.2.0/A  és B Harmadik feles finanszírozás 



Támogatható tevékenységek köre (KEOP-2009-5.3.0/A)

1. Az épületek h�technikai adottságainak javítása, 
h�veszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, 
épületek, vagy egymással érintkez� épületekb�l álló
épületcsoport egészén. 

a) Utólagos küls� h�szigetelés 
b) Küls� nyílászáró csere
c) H�visszanyer� szell�zés létesítése

2. Intézmények f�tési, h�tési és használati melegvíz rendszereinek 
korszer�sítése,illetve a vállalkozások nem termelési célú
f�tési,h�tési és használati melegvíz rendszereinek 
korszer�sítése 

KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
fejlesztés



Támogatható tevékenységek köre (KEOP-2009-5.3.0/A)

3. Világítási rendszerek korszer�sítése
a) fényforrások, világítótestek és el�tétek cseréje 
b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszer�sítése

1.) + 2.) +3.) tevékenységek egymással szabadon kombinálhatóak

4. Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése
(közvilágítással kapcsolatos kötelez� feladatok ellátásával 

megbízott pályázó esetén)

5. Komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenységet 
magába foglaló beruházások

KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
fejlesztés



• Kazánok cseréje korszer�, nagyhatásfokú berendezésekre 
(pl.

alacsonyh�mérséklet� vagy kondenzációs kazánok beépítése, 
sugárzó f�tés kialakítása és utólagos küls� h�szigetelés 
és/vagy küls� nyílászáró-csere.

• F�tési- és használati melegvíz-rendszerek korszer�sítése, 
szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehet�ségek 
kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása és 
utólagos küls� h�szigetelés és/vagy küls� nyílászáró-csere.

• Távh�rendszerre való csatlakozás feltételeinek 
megteremtése és utólagos küls� h�szigetelés és/vagy küls�
nyílászáró-csere.

KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
fejlesztés



• Kazánok cseréje korszer�, nagyhatásfokú berendezésekre 
(pl. alacsony h�mérséklet�, vagy kondenzációs kazánok 
beépítése, sugárzó f�tés kialakítása) és

F�tési- és használati melegvíz-rendszerek korszer�sítése, 
szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehet�ségek 
kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása és 
utólagos küls� h�szigetelés és/vagy küls� nyílászáró-csere.

• Távh�rendszerre való csatlakozás feltételeinek 
megteremtése és

F�tési- és használati melegvíz-rendszerek korszer�sítése, 
szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehet�ségek 
kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása és 
utólagos küls� h�szigetelés és/vagy küls� nyílászáró-csere

KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
fejlesztés



Támogatható tevékenységek köre (KEOP-2009-5.3.0/A)

Amennyiben a költségvetési szervek és intézményeik, 
közoktatási és fels�oktatási intézmények, valamint non-
profit szervezetek esetében, 2007. január 1-jét követ�en, 
igazolt energia-megtakarítással járó f�téskorszer�sítésre 
került sor, ugyanazon intézmény vonatkozásában a jelen 
pályázat keretében elvégzend� h�technikai beavatkozásra 
(utólagos küls� h�szigetelés és/vagy küls� nyílászáró-
csere) komplex pályázatként lehet pályázni.

Kis- és középvállalkozások esetében csak a 1.; 2.;3; 5.
tevékenységek támogathatóak.

KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
fejlesztés



ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
� A projekt el�készítésével kapcsolatos költségek összege nem haladhatja meg a projekt 

tervezett összes elszámolható költségének 6%-át.
� Immateriális javak / Szellemi termékek megszerzése
� Mérnöki feladatok 
� Tervezés 
� Terület-el�készítés, területrendezés 
� Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték� jog megszerzése (max 10%)
� Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése /amennyiben összege a beruházás értékébe 

bekerül/
� Közbeszerzés (de minimis támogatás)
� Projektmenedzsment (de minimis támogatás)
� A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja:

� Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet keretében,
� a feladatokra kötött vállalkozói szerz�dés(ek) alapján /KBT szerint/
� vegyes rendszerben 

� Eszközbeszerzés /Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a 
kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában/

� Építési munkák
� Sajátos technológiai m�veletek 
� Tájékoztatás nyilvánosság (de minimis támogatás) *



Támogatható tevékenységek köre (KEOP-2009-5.3.0/B)

1.;2.;+ Napkollektor alkalmazása, biomassza, geotermális energia 
hasznosítása, geotermikus h�szivattyú alkalmazása

3.+ Napelemek alkalmazása hálózati vagy autonóm villamos-
energiatermelés céljából 

KKV-k esetében is megegyez�
F�szabály:
• Mind a megújuló energiafelhasználásra, mind az energiahatékonyság 

fokozására irányuló projektrész aránya legálabb 25 % legyen!
• A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a 

korszer�sítésre kerül� épület h�- és/vagy villamosenergia-ellátását 
szolgálja.

• Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projekt nem támogatható

KEOP-2009-5.3.0/B  (Kombinált konstrukció) 



A támogatás kerete: 6 Mrd Ft
A támogatás összege:  1-500 M Ft 
Kiválasztási eljárás: Egyfordulós, standard

A támogatás mértéke KEOP-2009-5.3.0/A  esetében:

- Jogi forma és tevékenység alapján kötött intenzitás  (25-70 %)
- Szabadon kombinálható, eltér� támogatás intenzitású

projekttevékenységek esetében (súlyozott átlag) 
- Komplex projekt és költségvetési szervek esetén 

f�téskorszer�sítés kötött 30 %, további projektrész 80 %
- Komplex projekt és költségvetési szerv és 2007. január 1. után 

megvalósított/igazolt f�téskorszer�sítés 80 %

KEOP-2009-5.3.0/A  és KEOP-2009-5.3.0/B



A támogatás mértéke KEOP-2009-5.3.0/A esetén

- 260 millió Ft-ot meghaladó elszámolható költség� projektek esetében 
támogatás-intenzitás számítás alapján (10-80 % lehet)

- KKV –k esetében de minimis szabályok fels� korlátot jelentenek 

A támogatás mértéke KEOP-2009-5.3.0/B esetén

- Kötött intenzitás (30-70 %) regionális térkép és pályázói forma alapján 
- 260 millió Ft-ot meghaladó elszámolható költség� projektek esetében 

támogatás-intenzitás számítás alapján (10-80 % lehet)
- KKV –k esetében de minimis szabályok fels� korlátot jelentenek 

KEOP-2009-5.3.0/A  és KEOP-2009-5.3.0/B



KEOP 2009- 4.3.0. Megújuló energia alapú térségfejlesztés

• Támogatási keret: 6 milliárd Ft
• Kedvezményezettek: Társadalmi szervezetek, Önkormányzatok,

KKV-k
• Kiválasztási eljárás: kétfordulós, standard
• Támogatási intenzitás: 10-80%
• Támogatási összeg: 50-500 Millió Ft

Új támogatási konstrukciók



A) Megújuló energiaforrás alapú h�- és/vagy h�tési energia el�állítása, -villamosenergia-
termelés, -kapcsolt h� és villamosenergia-termelés

B) Energiahatékonyság fokozása, energiafelhasználás csökkentése (primer és szekunder 
rendszer).
Alapanyag-el�állításhoz kapcsolódó beszerzés feltételeinek megteremtése.
Az el�állított energia felhasználói oldalának megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítása 
(infrastruktúra, eszközök, berendezések beszerzése, képzés).   

C) Disszemináció - A mintaprojekt kommunikációja

A mintaprojekt jelleg követelményei: 

• A támogatható tevékenységek közül legalább egy esetében kimutatható térségfejleszt�
hatást kell érvényesíteni.

• Megújuló energiák, lehet�leg komplex használata.
• Kimutatható környezetvédelmi hozzáadott érték.
• Innovatív technológia, illetve újszer�, kimutatható el�nyt jelent� megoldás alkalmazása, (K+F 

nem támogatható!).
• Magas disszeminációs érték (a megvalósított projekt térségfejleszt� hatása, annak társadalmi, 

gazdasági és környezeti elemei, illetve modellértéke, gazdasági el�nyei és az adaptációhoz 
szükséges praktikus információk jól kommunikálhatóak). 

Modell érték: más térségekben is adaptálható és alkalmazható az adott projekt 
(összességében vagy részleteiben).

Új támogatási konstrukciók 
KEOP 2009- 4.3.0. Megújuló energia alapú térségfejlesztés



2007-2010. február vége között   275 db nyertes pályázat, 15,5 Mrd 
Ft lekötött forrás, amelyb�l 39,1 Mrd Ft érték� energetikai 
beruházás valósulhat meg

A nyertes pályázatok támogatási összeg szerint aránya:                        
64 %-a megújuló, 36 % energiahatékonyság

Legnépszer�bb konstrukciók: KEOP-5.3.0/A (46 db nyertes), KEOP-
5.3.0/B és KEOP-4.2.0/B

Vállalkozás és közszféra 50 - 50 % arányban volt sikeres

Nagyobb érdekl�dés! 550 db beadott 40 milliárd Ft támogatási igénnyel 
– 140 db feldolgozása folyamatban van (formai ellen�rzés, 
értékelés)

A benyújtott pályázatok mintegy 50 %-a sikeres, és az arány javul!

Eredmények



A legnépszer�bb megújuló energiaforrás felhasználásra irányuló
projekttípusok

Eredmények

Biológiai hulladék 
alapú biogáz 
termelés és 
felhasználás

12%

Geotermikus 
energia 

hasznosítása
14%

Megújuló bázisú 
szilárd 

tüzel�anyag 
el�készítése

7%
Napenergia 

hasznosítása
28%

Biomassza-
felhasználás

22%

Vízenergia 
hasznosítás 

7%

H�szivattyú + 
napenergia 
hasznosítás

5%

H�szivattyús 
rendszerek 
telepítése

5%



A legsikeresebb régiók

Eredmények

Elnyert támogatás (MFt)
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A legaktívabb régiók

Eredmények

Beadott pályázatok darabszáma 2007 - 2010. februárig
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Megfelel� min�ség� megvalósíthatósági tanulmány

Releváns szakértelemmel és referenciákkal rendelkez� m�szaki 
szakért�k bekapcsolása – nemcsak a beadásnál a megvalósítás 
során is!

Megfelel�en megalapozott, energetikailag felmért 
projektek az indikátorok teljesítése céljából – energiaaudit!

Pályázati dokumentumok közötti összhang megteremtése, formai 
el�írások betartása

Releváns szakmai és pályázattechnikai tapasztalattal rendelkez�
projektmenedzsment alkalmazása

Öner� és biztosítékok alapos el�készítése

Tapasztalatok - javaslatok



• Kiemelt célcsoportok segítése

• Egyszer�sített eljárás az épületenergetika terén

• Lépések a jobb min�ség� pályázatok érdekében

• További egyszer�sítések

További lépések
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www.energiakozpont.hu



Köszönöm megtisztel�
figyelmüket !    

Dr. Jenei Dorina
KKH koordinátor

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség  
4400 Nyíregyháza,Szarvas utca 1-3.

Tel: 06-30-476-03-94
E-mail:  dorina.jenei@ umpont.hu            


