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Telephely energetikai fejlesztések novembertől!  

 

Hamarosan megjelenik „GINOP-4.1.1-8.4.4-16 

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések 

támogatása kombinált hiteltermékkel” pályázat! 

 

Bízza a pályázatírást az IR Kft-re, hogy az elsők között nyújthasson be 

támogatási kérelmet! 

 

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe: 

 

 A) Projekt-előkészítési tevékenységekre 

o műszaki tervekre, kiviteli és tendertervekre 

o épületenergetikai mellékletre (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely 

magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a 

tervezett állapotra vonatkozóan, 

o statikai szakvéleményre, 

o környezeti hatástanulmányra (amennyiben jogszabály szerint kötelező). 

 B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységekre 

o Az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének 

csökkentésére 

o Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére 

o Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására 

 C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységekre 

o Napkollektoros rendszer telepítésére a fejlesztésben érintett épület HMV 

igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre 

o Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítésére a fejlesztésben 

érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése 

céljából 

 Tisztelt Ügyfelünk és Leendő Ügyfelünk! 

Felhívjuk figyelmét a várhatóan ősszel megnyíló, „GINOP-4.1.1-8.4.4-16 

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések 

támogatása kombinált hiteltermékkel” pályázatra! 
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o Napelemes rendszer telepítésére hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem 

kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben 

érintett épület villamosenergia-ellátásához 

o Hőszivattyú rendszerek alkalmazására fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy 

használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 

 

Főbb paraméterek: 

 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 

50 millió Ft. 

 Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 

millió Ft. 

 Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás 

összegét. 

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 

45%-a lehet.  

 

Az IR Kft. sokéves tapasztalaton és szakmai munkán alapuló pályázatírói 

és pályázatkezelési szolgáltatásait igénybe véve ön egyszerűen pályázhat! 

 

Vegye fel a kapcsolatot velünk és pályázzon sikeresen! 

 

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. élenjáró informáltsága és 

szakmai kompetenciája révén hatékonyan biztosíthatja önnek a következőket: 

 

[Cégátvilágítás. - Pályázati feltételeknek való megfelelőség vizsgálata. - 

Pályázatírás. - Teljes projektmenedzsment, amelyben többek között tanulmány 

készítés, árajánlatok beszerzése, támogatási kérelem készítés és beküldés, 

szerződéstervezet kezelése, finanszírozás folyamatok kezelése, monitoring, szakmai 

beszámolók készítése, helyszíni ellenőrzések koordinálása, kifogáskezelés is 

biztosított.]  


