Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos pályázatok KEOP 4 – 2011

Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal (KEOP 4.2.0.A)

Támogatás
megnevezése
Támogatás formája
Forrás
Beadási idő
Indulási feltételek
Kedvezményezettek
köre

vissza nem térítendő

3 mrd HUF

7 mrd HUF
2011. március 1-től
Pozitív saját tőke, Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) nem lehet!
jogi személyiségű és nélküli vállalkozások; költségvetési szerv; nonprofit szervezet; felsőoktatási intézmények

1, Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése
megújuló energiaforrásból;

Támogatható
tevékenységek köre

2, Használati melegvízigény részbeni vagy teljes kielégítése
megújuló energiaforrásból;
3, Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének
részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból;
4, Villamosenergia termelés napelemes rendszer
segítségével;

ÉszakMagyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Közép-Dunántúl
Támogatás mértéke %

Dél-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
KözépMagyarország
(KMR)

Tám. min. összege:
Tám. max. összege:

Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP 4.2.0.B)

1, Napenergia hasznosítása:
a, használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése;
b, használati melegvíz igény részleges és/vagy teljes kielégítése és fűtési és/vagy hűtési hőigény részleges vagy teljes kielégítése;
c, gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: előszárítás);
d, hőigény kielégítése napelemek által termelt villamos energia hőenergiává alakításával.
2, Biomassza-felhasználás:
a, Szilárd vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére;
b, Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (szilárd, folyékony, gáznemű) energiahordozóvá alakítása saját hőigény kielégítésre, illetve
értékesítésre;
3, Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése:
a, biogáz termelés hőigényének kielégítésére történő felhasználása;
b, Szennyvízből keletkező biogáz termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása;
c, Hulladéklerakó keletkező depóniagáz termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása;
d, Meglévő rendszer kapacitásának bővítését szolgáló beruházás;
4, Geotermikus energia hasznosítása:
a, Új termálkút fúrása, hőfogyasztókkal való összekapcsolása;
b, Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút bevonása;
c, Meglévő rendszer változatlan vízkontingens kivételével hatékonyság-növelése, új felhasználók bekapcsolása;
5, Hőszivattyús rendszerek telepítése;
6, Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával;
7, Szélenergia hasznosítása;
8, Megújuló energiaforrások kombinálása;
9, Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása;

Vállalkozások

Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és
felsőoktatási intézmények

Nonprofit szervezetek

50%

85%

60%

50%
50%
KKV: 50%
Egyéb: 40%
50%
30%
Mikro és kisvállalat: 50%
Középvállalat: 40%
30%
Mikro és kisvállalat: 50%
Középvállalat: 40%
csak KEOP 490 esetében lehet KMR!

85%
85%

60%
60%

85%

60%

85%

60%

85%

60%

60%
csak KEOP 490 esetében lehet KMR!

1 000 000.- HUF

1 000 000.- HUF

50 000 000.- HUF

1 000 000 000.- HUF

Tel.: +36.20.45.22.462

E-mail: fsm@asesor.hu
ASESOR Consulting Kft.

Internet: www.asesor.hu

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos pályázatok KEOP 4 – 2011

Támogatás megnevezése

Támogatás formája
Forrás
Beadási idő
Indulási feltételek
Kedvezményezettek köre

Támogatható tevékenységek
köre

Támogatás
mértéke %

ÉszakMagyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
KözépDunántúl
Dél-Dunántúl
NyugatDunántúl

Megújuló energia alapú
villamosenergia-, kapcsolt hő és
villamosenergia-, valamint
biometán termelés (KEOP 4.4.0)

Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP
4.9.0)

11,57 mrd HUF

8 mrd HUF

vissza nem térítendő

1 mrd HUF

2011. március 1-től

Pozitív saját tőke, Közép-magyarországi
csak KMR-ben!
Pozitív saját tőke
régió (Budapest és Pest megye) nem
lehet!
jogi személyiségű és nélküli vállalkozások; költségvetési szerv; nonprofit szervezet; felsőoktatási intézmények
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó
tevékenységek:
1, Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása,
1, Napenergia alapú villamosenergia
hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett
termelés, max. 500 kW teljesítményig;
épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből
2, Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és álló épületcsoport egészén;
2) Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz
villamosenergia- termelésre;
rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem
termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz
3, Vízenergia-hasznosítás : 5 MW alatti
rendszereinek korszerűsítése;
vízerőművek építése és felújítása,
villamos energia hálózati kapcsolatának 3, Világítási rendszerek korszerűsítése ;
B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó
kiépítése, és felújítása;
tevékenységek;
a) napkollektorok alkalmazása használati melegvíz4, Biogáz-termelés és felhasználás;
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
b) Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és
5, Geotermikus energia hasznosítása;
melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény,
erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari
6, Szélenergia-hasznosítás;
hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása
fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre;
7, Megújuló energiaforrások
c) geotermális energia hasznosítása;
kombinálása.
d) hőszivattyú alkalmazása használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre .
Mikro és kisvállalat LHH kistérségben

Középvállalat LHH kistérségben

60%

60%

60%
60%

60%
60%

60%

50%

60%

60%

50%

40%

A, Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia, valamint biometán-termelés:
1, Napenergia alapú villamosenergia termelés;
2, Biomassza-felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt hő és
villamosenergia- termelésre;
3, Vízenergia-hasznosítás : 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása,
villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása;
4, Biogáz-termelés és felhasználás;
5, Geotermikus energia hasznosítása;
6, Szélenergia-hasznosítás;
7, Megújuló energiaforrások kombinálása;
B, Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal:
1, Napenergia hasznosítása;
2, Biomassza-felhasználás;
3, Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és
hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése;
4, Geotermikus energia hasznosítása;
5, Hőszivattyús rendszerek telepítése;
6, Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával;
7, Megújuló energiaforrások kombinálása;
8, Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek
kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása.

Pest megye

KözépMagyarország
(KMR)
Tám. min. összege:
Tám. max. összege:

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése a KözépMagyarországi Régióban (KMOP 3.3.3-11.)

Budapest
1 000 000.- HUF
1 000 000 000.- HUF

Tel.: +36.20.45.22.462

1 000 000.- HUF
500 000 000.- HUF

E-mail: fsm@asesor.hu
ASESOR Consulting Kft.

Mikor és kisvállalkozás: 50%
Középvállalkozás: 40%
Nonprofit, önkormányzat: 85%
Mikor és kisvállalkozás: 30%
Középvállalkozás: 20%
Nonprofit, önkormányzat: 85%
10 000 000.- HUF
500 000 000.- HUF

Internet: www.asesor.hu

