
GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

 Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését 
szolgáló hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából.

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, 
maximum 3 millió Ft.

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható 
költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem 
haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 
200.000 Ft/kW értéket. E feletti összeg önerőből finanszírozható.

 Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő 
épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési 
eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát 
fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése 
támogatható.

 A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet 
elhelyezésre.

 Pályázatra szánt keretösszeg: 15 milliárd Ft
 A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási 

összeggel csökkentett részétkitevő önerővel kell rendelkeznie. 
 A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg 

a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény 
a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási 
teljesítménye

Kik pályázhatnak? Kik nem pályázhatnak?
 Legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkező cégek
 A 3 év alatt, teljes munkaidővel bejelentett 

dolgozók száma minimum 1 fő
 Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel 

rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok (Bt.,Kft.,Zrt.)

 Azon cégek, amelyek saját ingatlanban vagy 
bérleményben tevékenykednek

 Azon cégek, melyek telephelyén lapostető vagy 
ferde tető áll rendelkezésre

 Azon cégek, melyek telephelye a kérelem 
benyújtását megelőző 1 évben használatban állt

X Lakóingatlanban tevékenykedő 
vállalkozások

X Mezőgazdasági termelők, egyéni 
vállalkozók, KATA-s vállalkozók

X A megvalósítás helyszínén, már 
rendelkeznek napelemes rendszerrel

X Azon cégek, amelyek nem 
rendelkeznek statisztikailag legalább 
egy alkalmazottal

X Azon cégek, melyeknek 3 évnél 
fiatalabb a vállalkozása

A támogatási kérelmeket 2019. június 17. -től lehet benyújtani (Az elbírálás a pályázatok 
beérkezésének sorrendjében történik, a forráskimerülés ideje a beérkezett pályázatok számától
függ. A korábbi évek hasonló pályázatai alapján a keretek pár nap alatti kimerülése várható.)

 Kérelmek benyújtása 2019. május 15. 12:00 órától 2020. szeptember 30. 12:00 
óráig lehetséges. Kérelembenyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő 
programon keresztül. A nyilatkozat papír alapú, egyik példányát postai úton is be kell 
nyújtani. 


