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Keretösszeg: 105,2 milliárd Ft

Kölcsön összege:

• TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: 

minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint 

• TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ 

ESETÉN: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 

500.000 forint, maximum 7 millió forint



LAKÓÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA 

FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSÉT CÉLZÓ HITEL GINOP-8.4.1/A-17

Kölcsönfelvevők köre: 

1. természetes személy, 

2. társasház, 

3. lakásszövetkezet 

Támogatható projektek köre: 

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

• családi ház, lakóház, lakóépület, szabadon álló ház, sorház, ikerház, 

hétvégi ház, üdülőház, társasházi lakóépület, lakásszövetkezeti 

lakóépület, társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás 

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

• társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás kivételével igen!



TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

I. Családi ház, lakóház, lakóépület, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi 
ház és üdülőház korszerűsítése:

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő 
épülethatároló szerkezetek hőszigetelése; (önállóan támogatható tevékenység)

2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő 
épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező 
korszerűsítése; (önállóan támogatható tevékenység)

3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető 
szerkezetek beépítése; (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel 
együtt támogatható)

4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (önállóan 
támogatható tevékenység)

5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF2 típusú hűtési rendszer 
kiépítése;(önállóan támogatható tevékenység)

6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása



Támogatható tevékenységek:

• Új eszköz beszerzése (VTSZ) (min
20%)

• Épület építése, átalakítása, bővítése

• IKT (max. 15%)

• Licence, gyártási know-how (max.10%)

• Megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák

GINOP-1.2.3-8.3.4-16
MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK 

TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN



Támogatás

• 30% vissza nem térítendő 

5-50 millió Ft

• 60% visszatérítendő (hitel) (2 %THM) 

10-145 millió Ft

• 10% saját erő

GINOP-1.2.3-8.3.4-16
MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK 

TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN



Támogatható tevékenységek:

• Energiahatékonyság javítására vonatkozó
tevékenységek

– Épületek hőveszteségének csökkentése
• Hőszigetelés

• Nyílászáró csere

• Árnyékolás

– Fűtési-hűtési, használati melegvíz
rendszerek korszerűsítése

– Világítási rendszerek energiatakarékossága

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 MEGÚJULÓ ENERGIA 

HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 

TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL



Támogatható tevékenységek:

• Megújuló energiafelhasználás növelése

– Napkollektor

– Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító

kazánrendszer

– Napelem

– Hőszivattyú

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 MEGÚJULÓ ENERGIA 

HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 

TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL



Kérelmek benyújtása

2017.03.16. - 2019.03.18.

Folyamatos elbírálás

Egyszerűsített eljárás

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 MEGÚJULÓ ENERGIA 

HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 

TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL



Támogatás

• Vissza nem térítendő 

– 3-50 millió Ft (45 %)

• Visszatérítendő (THM 2 %)

– 3-50 millió Ft (meg kell haladja a vissza nem 

térítendő támogatást)

• Saját erő (10 %)

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 MEGÚJULÓ ENERGIA 

HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 

TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL



Támogatható tevékenységek:

Megújuló energiából (kivéve: szél)

energiatermelés hálózatra

– Ingatlanvásárlás (max. 10%)

– Épület építése

– Eszközvásárlás,

– Immateriális javak

GINOP-8.4.1/B-16 
KKV ENERGIA HITEL



Támogatás

• Visszatérítendő (THM 0 %)

– 1-1000 millió Ft

• Saját erő (10 %)

GINOP-8.4.1/B-16 
KKV ENERGIA HITEL



Támogatást igényelhet:

• KKV

–Gazdasági társaság

–Egyéni vállalkozó

–Egyéni cég

–Szövetkezet

GINOP-8.4.1/B-16 
KKV ENERGIA HITEL



Elszámolható költségek:

• 25 év alatti fiatal (gyakornok) 9 hónapos foglalkoztatás (bér +
járulékok)

• Vállalati gyakornoki, kapcsolattartó tevékenység (mentor):
szakember kijelölése és foglalkoztatása (vállalkozó vagy
alkalmazott)

• Infrastrukturális, ingatlan beruházás (max. 25%)

• Kis értékű eszközbeszerzés (max. 300.000 Ft/gyakornok)

• Adminisztrációs tevékenység (flat rate): gyakornok
foglalkoztatásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása



Célcsoporttag (gyakornok): 

• 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor

• iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés
keretében szerzett, OKJ-ben szabályozott szakképesítést (kivéve
62-es OKJ számú szakképesítés)

• a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény
nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, nem dolgozik és az
Ifjúsági Garanciaprogramban regisztrált

• felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik

• a támogatást igénylő vállalkozással nem állt korábban
munkaviszonyban



• Támogatási intenzitás: max. 100%

• Támogatási minimum: 1.900.000 Ft

• Támogatási maximum: 30.000.000 Ft

• Forrás: 30.0 Mrd Ft / ~13 Mrd Ft beérkezett igény

• Benyújtás: 2016.08.01 - 2018.07.31.



NEA források

- Rendezvényszervezés

- Működés

- Kisebb léptékű eszközbeszerzés

EFOP források

- Drogprevenció

- Esélyegyenlőség

- Működés

- Képzések

VP források

- Fiatal gazda támogatás

- Diverzifikáció - turisztika

NON-PROFIT SZEKTOR LEHETŐSÉGEI ÉS 

EGYÉB FORRÁSOK



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

Kern Krisztián

e-mail: kern.krisztian@szpi.hu

telefon: 20/379-0903

www.szpi.hu

Füzesgyarmat, 2017. május 4..
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