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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás 

címe 
GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

GINOP-8.4.1/B-16  

Támogatást 

igénylők köre: 

A hitelprogram keretében Kölcsönre jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan 

életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 

651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősülő Gazdasági Társaság, 

Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég, Szövetkezet és külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe. A Kölcsönt ennek megfelelően 

olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó Vállalkozásaival összevont 

(konszolidált) 

Pályázati kiírás 

célja: 

A hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és 

Középvállalkozások versenyképességének növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, 

valamint e képesség növelésének támogatása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférés javítása révén. A hitelprogram 

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, 

amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát 

állítanak elő. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

1. Projektek megvalósítási helye  

A Projekt megvalósítási helye a Végső Kedvezményezett Magyarországon, a Közép- Magyarország régión kívül bejegyzett 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő 

szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, 

amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.  

 

2. Támogatható tevékenységek  

A hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes Projektjének 

megvalósításához használható fel.  

A támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező, a „Nemzeti szabályozás az 

elszámolható költségekről – 2014- 2020 programozási időszak” c. útmutató (a továbbiakban: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 5. mellékletét képező útmutató) megfelelő pontjai alapján a következők:  

A) Előkészítési tevékenységek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathatóak):  

•  a 3.2.1. pont szerinti projekt-előkészítési tevékenységek.  

A hitelkérelem benyújtását megelőzően az előkészítési tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségekre kizárólag csekély 

összegű támogatás nyújtható!  

B) Beruházási tevékenységek:  

•  a 3.3.6. pont szerinti ingatlanvásárlás;  

•  a 3.3.9. pont alapján műtárgy3, valamint a Projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület4 építése, 

kivitelezése;  

•  a 3.3.10.1. pont alapján új tárgyi eszköz beszerzése;  

•  a 3.3.10.3. pontnak megfelelő, immateriális javakra irányuló beruházás (önállóan nem, csak valamely másik 

beruházási tevékenységgel együtt támogatható).  

C) Megvalósításhoz kapcsolódó költségek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathatóak):  

•  a 3.3.8. pont szerinti terület-előkészítési költségek;  

•  a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:  

i. műszaki ellenőri szolgáltatás (3.4.3.2. pont),  

ii. egyéb mérnöki szolgáltatás (3.4.3.3. pont),  

iii. nyilvánosság biztosítása (3.4.4.1. pont);  

iv. hatósági szolgáltatások (hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek; 3.4.4.3. pont);  
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• a 3.8. pont szerinti projektmenedzsment.  

3. Elszámolható költségek köre  

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató  

•  3.2.1. pontja szerinti projekt-előkészítési költségek, mint az előkészítési tevékenységek költségei; valamint  

•  a 3.3.10.1. pont szerinti, új tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó költségek,  

• a 3.3.10.3. pont szerinti, immateriális javak beszerzésére vonatkozó költségek,  

•  a 3.3.9. pont alapján műtárgy, valamint a Projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület építési, kivitelezési 

költségei,  

•  3.3.6. pontnak megfelelő ingatlanvásárlási költségek, mint a beruházási tevékenységek költségei; valamint  

•  a 3.3.8. pont szerinti terület-előkészítési költségek,  

•  a 3.4.3.2., a 3.4.3.3., a 3.4.4.1. és a 3.4.4.3. pont alapján szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei,  

•  a 3.8. pont szerinti projektmenedzsment-költségek mint a megvalósításhoz kapcsolódó költségek.  

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes 

szabályozást a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató tartalmazza.  

A Projekt költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá tartozó Végső 

Kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel. 

Valamennyi felhasználási cél esetében a beruházás tárgyi eszközeinek bekerülési értéke a Számv. tv. 47-48. és 51. §-ai alapján 

számolható el.  

A Projekt Költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Projekt végrehajtásához. 

Beadás 

határideje: 

A hitelprogram keretében 2017. február 28-tól lehet hitelkérelmet benyújtani.  

A hitelprogram keretében utoljára 2018. június 30-án lehet hitelkérelmet benyújtani. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Minimum 1 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
55,13 milliárd forint 

 


