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• KEOP - 2009 - 4.2.0/A Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal (automatikus – max.50 M Ft támogatás)

• KEOP - 2009 - 4.2.0/B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal 

• KEOP - 2009 - 4.4.0 Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és 
villamosenergia-, valamint biometán-termelés 

• KEOP-4.3.0

• KEOP-4.7.0

• KEOP-4.90

• KEOP-5.4.0

KEOP 4 – Megújuló energiaforrások



Támogatáspolitikai célrendszer

Szabályosság – mindenek felett

Abszorpció – N+3

Eredményesség - indikátorok

Hatékonyság – fajlagos benchmarkok

.

.

.

Pályázó barát attitűd . . . ?
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1. KEOP determinációk

BELSŐ:

• Stratégiák hiánya…?

• Támogatási keret

• N+3/N+2 szabály

• Állami támogatási szabályok

• Jövedelemtermelő projektek szabályai

• Lehatárolások (ÚMVP, ÚMFT, ÚSZT)

• Közép-Magyarországi Régió

• ERFA és KA szabályok (housing, pénzügyi eszközök)



Programozás vs. Stratégiák 

ÉÉvv ÚÚMFTMFT SzakstratSzakstratéégigiáákk

2006 OP, akcióterv ???

2007 Kiírások  „Megújulós” stratégia első verzió (GKM)

2008 Végrehajtás 2148/2008. (X. 31.) Korm. határozat (megújuló stratégia) 

2009 Új kiírások 2009/28 EK direktíva 

2010 N+3 szabály! Cselekvési terv?



Események
Esemény Időpont

A Kormány elfogadja az 
Akcióterveket

2007. július 25. 

Az Európai Bizottság elfogadja a 
KEOP-ot

2007. augusztus 1.

Az NFÜ kiírja az első KEOP 
pályázatokat

2007. szeptember 18.

A pályázatok beadhatók 2007. október 24.



Támogatási keret (281,36 Ft/€)

Prioritás

Támogatási   
összeg  

Támogatási
összeg

Százalékos 
megoszlás

€ Ft %

1. Egészséges tiszta települések 2 608 905 388,00    734 041 619 967,68 53,07%

2. Vizeink jó kezelése 1 410 975 176,00    396 991 975 519,36 28,70%

3. Természeti értékeink jó kezelése 135 281 907,00    38 062 917 353,52 2,75%

4. A megújuló energiaforrás-
felhasználás növelése 253 074 312,00    71 204 988 424,32 5,15%

5. Hatékony energia-
felhasználás 154 371 500,00    43 433 965 240,00 3,14%

6. Fenntartható életmód és fogyasztás 77 562 765,00    21 823 059 560,40 1,58%

7. Projekt előkészítés 197 143 221,00    55 468 216 660,56 4,01%

8.   (technikai segítségnyújtás) 78 975 544,00    22 220 559 059,84 1,61%

Összesen 4 916 289 813,00    1 383 247 301 785,68 100,00%



N+3/N+2 szabály

A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE
7. szakasz
A kötelezettségvállalás automatikus visszavonása
93. cikk

Elvek
(1) A Bizottság automatikusan visszavonja az operatív programra
vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás bármely
részét, amelyet nem használtak fel az előfinanszírozás vagy az
időközi kifizetések teljesítésére, vagy amelyre – a (2) bekezdésben
említettek kivételével – a programra vonatkozó költségvetési
kötelezettségvállalást követőmásodik év december 31-ig nem
küldtek a 86. cikknek megfelelően kifizetési kérelmet.
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Állami támogatási szabályok

Minden vállalkozási tevékenységet folytató szervezetre érvényes!

• Regionális beruházási támogatás – reg. támogatási térkép

• De minimis – limitált összeg

• Átmeneti támogatás - limitált összeg, időbeliség

• Közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami 
támogatásokra – méret és jövedelmezőségi korlátok

• Környezetvédelmi beruházási támogatás – referencia beruházás 
értelmezése

• Jogcímrendelet - időtényező



Jövedelemtermelő projektek 
szabályai

55. cikk

Jövedelemtermelő projektek

(1) E rendelet alkalmazásában jövedelemtermelő
projekt bármely, olyan infrastrukturális beruházást 
magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele 
közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, vagy 
föld vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy 
bármely más, ellenszolgáltatás fejében történő
szolgáltatásnyújtást magában foglaló művelet.

CBA, finanszírozási hiány számítás, bizonytalanság



Lehatárolások (ÚMVP, ÚMFT)

ÚMVP: Agrárvállalkozások, elsődleges mezőgazdasági termékek 
előállítása; energiaültetvények

� KEOP-ból kizárva

GOP: KKV technológia-fejlesztés (energetikai is, de más célokkal!)
� KEOP-ból kizárva

KÖZOP: környezetbarát közlekedés
-- KEOP-ból kizárva (?)



Lehatárolás, egymásra-épülés

KEOP 4

KEOP 5

GOP (KKV 
technológia)

ROP 
(városrehabilitáció)

KEOP 6 
(környezeti 
kampányok)

EMVA (bioetanol, 
biomassza előállítás, 
mezőgazdasági célú

fejlesztések)

KEOP 1 
(szennyvízkezelés 

+ hulladék)

TIOP (egyetemek, 
kórházak)

ZBR

Norvég Alap



Közép-Magyarországi Régió

1083/2006/EK RENDELETE alapján – eltérő szempontok szerint finanszírozhatja 
az ún. „konvergencia”, illetve a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás”
régiókat (amely megkülönböztetés az eltérő gazdasági fejlettségből adódik). 

ERFA 
Konvergencia régiók � KEOP
KMR � KMOP

KA 
Konvergencia+KMR �KEOP



HOUSING

1080/2006/EK „ERFA” rendelet

1828/2006 bizottsági végrehajtási rendelet

�

Lakáscélú beruházsáok csak ERFA-ból! (csak 2009-től!, korábban kizárva!)

KA továbbra is kizárva!



Pénzügyi eszközök

Visszatérítendő támogatások, kedvezményes hitelek, kamattámogatás, 
kockázati tőke, garancia

� Csak ERFA-ból

� JEREMIE szabályok

� méretgazdaságosság <-> ERFA keret

� Külön intézményrendszer



1. KEOP determinációk

KÜLSŐ:

KÁT rendszer

Engedélyezés

Finanszírozás, biztosítékadás

Keresleti oldal



2. A KEOP mozgástere:

1. Programhirdetés (iskola-program, kórház program, stb.) vs. egyedi projektek

2. Nagy és közepes projektek vs. lakosság

3. KSZ: Államigazgatási háttérintézmények vs. bankok

4. Új támogatási területek

5. Új támogatható tevékenységek (szélenergia, hidrogén)

6. Komplex projektek támogatása

7. K+F, innováció

8. Támogatási intenzitás megemelése; egyéb admin eszközök

9. Stratégiák és Projekt-előkészítés támogatása (2007-13; 2014-20)



2014-20 előkészítés 

1. Pályázat konstrukció megjelentetése (ágazati és támogatási) Stratégia-
alkotás témában 

Cél: megalapozott OP tárgyalások (EU-val) + megalapozott 
pályázati kiírások

Kedvezményezett: szaktárcák

2. Pályázat konstrukció megjelentetése a már ágazati stratégiával 
rendelkező területekre vonatkozó projektek tényleges előkészítésének 
támogatására

Cél: 2014-ben, a támogatási keretek megnyílásakor minél előbb 
megkezdődhessen a projektek megvalósítása

Kedvezményezett: szaktárcák, háttérintézmények, 
önkormányzatok, esetleg vállalkozások



Tervezés alatt

2011. II. félévében új konstrukció:
KEOP-4.8.0 Pénzügyi konstrukció
Önerő finanszírozási gondokkal küzdő pályázóknak

Várható forrás: 5 milliárd Ft
Támogatás összege: ?50-?500 millió Ft

A KEOP-4.2.0/B és  KEOP-4.4.0 pályázati kiírások támogatható
tevékenységei fejezet szerinti projekttípusokhoz is visszatérítendő
támogatás



Általános változások 

Kiválasztási kritériumrendszer átdolgozása:

- Kiválasztási kritériumrendszer átdolgozása; szakmai kritériumok 
egyértelművé, egyszerűbbé tétele� pályázás egyszerűbb, értékelés 
átláthatóbb  

- Az egyszerűbb elbírálási szempontrendszer értékhatára 
megemelésre került 100 millió Ft-ról 250 millió Ft elszámolható
összköltségre vonatkozóan

- 50 millió Ft maximális támogatási összeg alatt könnyített 
elbírálású eljárás

- „K” kizáró kritériumok számának „emelése”



Általános változások

- Energetikai, műszaki jellemzők hangsúlyosabb értékelése; 

- Hulladékkezelés bemutatásának megkövetelése a megvalósítás 
szakaszára. (biomassza, biogáz esetén üzemeltetési időszakra 
is)

- Forrásfelhasználás hatékonysága – költségek 
elszámolhatósága, indokoltsága nagyobb súlyt kap



Általános változások

Egyszerűsítések:

- ÁPU – PF – Egységes Adatlap; 

- kitöltők alkalmazása minden konstrukcióban, egységes adatlap, 
egységes nyilatkozatok (számuk 6-ra csökkent a kb. 40-ről);



Általános változások

- kizárólag elektronikusan kell benyújtani a dokumentumokat 
(nem csak KKV-nak, hanem minden pályázónak)

- kevesebb mellékletet, dokumentumot kell a pályázathoz 
csatolni pl:
a.) költségvetési tábla, BMR, TISZ � Energetikai és Gazdasági 
(EGM) mellékletbe olvasztása
b.) jogszerű működéshez szükséges engedélyek bemutatásának 
törlése (telephelyengedély, működési engedély)



Általános változások
Kedvezőbb feltételek:
- önkormányzatok esetében a támogatási intenzitás egységesen 85%;

- új pályázatható tevékenységek kerültek beépítésre: levegő-levegő
hőszivattyú 420B-be, napelem 420A-ba;

- további költségvetési szervekre is kiterjesztjük a 100 %-os intenzitást (pl. 
OEP, KSH kód 33);

- értékhatárok egységesítése (pl: 250 millió Ft összeghatár);

- pályázók részére a különböző szakma specifikus kritériumok részletesebb 
ismertetése a könnyebb értelmezhetőség végett pl: hőszivattyúk 
differenciálása, megújuló – energiahatékonyság ugyanazon az épületen;

- kombinált kiírás: 490



A 4/2011 (I. 28.) Korm rendeletből 
adódó főbb változtatások

• egységes, egybeszerkesztett jogszabály (korábbi 255/2006. Korm. 
rend. az alapvető szabályokról, 281/2006. Korm. rend. a pénzügyi 
lebonyolításról és ellenőrzésről, 16/2006. együttes rendelet a 
felhasználás általános szabályairól)

• fejlesztés-politikáért felelős miniszter: hangsúlyos koordinációs 
feladatok a fejlesztéspolitikában, felügyeleti, irányítási és tulajdonosi 
jogok gyakorlása a Ksz-ek felett

• BB helyett DEB
• kevesebb határidő, rövidebb határidők (munkanap helyett naptári 

napban)



A 4/2011 (I. 28.) Korm rendeletből 
adódó főbb változtatások

• csak egyfordulós pályázatok, automatikus helyett könnyített 
elbírálású pályázatok

• hiánypótlás csak egyszer (könnyített elbírásásnál – ha a kiírás 
másként nem rendelkezik - nincs)

• minden befogadott és hiánypótolt pályázat értékelésre kerül –
függetlenül a HP eredményétől

• döntés felelősségében nagyobb hangsúly az NFÜ-n, IH-n

• panasz helyett kifogás intézménye (az eljárás bármely szakaszában)



A 4/2011 (I. 28.) Korm rendeletből 
adódó főbb változtatások

Projekt típusa Régi határidő (nap) (Projekt 
beérkezéstől értesítő levél 

kiküldésig) 

Új határidő (nap) 
(Projekt beérkezéstől a 

döntésig)  

Kiemelt projekt 75 60

Nagyprojekt - 90

Pályázat/egyfordulós 75 60

Könnyített/normatív 50 30

Kétfordulós 75 -

Kistérségi 75 60

Konstrukció szintű egyszeri 
hosszabbítás

60 30

Kedvezményezett értesítése 
a projekt befogadásáról 
(KSZ) 

15 7/15



Konstrukció ismertető

Azonosító Név Támogatási cél
Támogatási összeg, 

intenzitás

KEOP 4.2.0/A
KEOP 4.2.0/B

Helyi hő- és hűtési igény 
kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

Hőenergia előállítása megújuló 
energiaforrásból (villamos energia a 
KEOP 4.4.-ből támogatott).
Napkollektor, biomassza kazán, 
geotermikus energia, hőszivattyús 
rendszerek, pirolízis
Hőenergia előállítása megújuló 
energiaforrásból (villamos energia a 
KEOP 4.4.-ből támogatott).
Napkollektor, biomassza kazán, 
geotermikus energia, hőszivattyús 
rendszerek, pirolízis

Vállalkozás, költségvetési 
szervek, nonprofit 
szervezetek
1 – 50 millió Ft 
(automatikus)
50 – 1000 millió Ft
max. 30-60% KKV esetén 
(regionális támogatási 
térkép alapján)
10%-85% önkormányzat 
esetén

KEOP 4.3.0

Megújuló alapú 
térségfejlesztés

Megújuló bázisú, integrált 
térségfejlesztési programokból az 
energiaellátási beruházás, a kapcsolódó 
kommunikáció, előkészítés, alapanyag-
ellátás (kivéve mg. tevékenység). 

Vállalkozás, költségvetési 
szervek, nonprofit 
szervezetek
Projektmegvalósításra 70-
1500 millió Ft
10-70% KKV esetén 
(regionális támogatási 
térkép alapján)
10-85% önkormányzat 
esetén



Konstrukció ismertető

Azonosító Név Támogatási cél
Támogatási összeg, 

intenzitás

KEOP 4.4.0

Megújuló energia alapú 
villamos energia, kapcsolt 
hő- és villamos energia, 
valamint biometán 
termelés 

Megújuló energiaforrásból villamos 
energia (zöldáram) előállítása).
Napelem, biomassza kiserőmű (max. 20 
MW), biogáz üzem, geotermikus erőmű, 
pirolízis

Vállalkozás, költségvetési 
szervek, nonprofit 
szervezetek
1 – 1000 millió Ft
max. 30-60% KKV esetén 
(regionális támogatási 
térkép alapján)
10-85% önkormányzat 
esetén

KEOP 4.7.0 

Geotermikus alapú hő-, 
illetve villamosenergia-
termelő projektek 
előkészítési és 
projektfejlesztési 
tevékenységeinek 
támogatása

Geotermikus energia hasznosításának 
előkészítéséhez kapcsolódó fejlesztések, 
úgymint geológiai vizsgálatok, 
kutatófúrás, engedélyezési 
dokumentáció

Vállalkozás, költségvetési 
szervek
10 – 1000 millió Ft
10-50% KKV esetén 
(regionális támogatási 
térkép alapján)
85% önkormányzat



Konstrukció ismertető

Azonosító Név Támogatási cél
Támogatási összeg, 

intenzitás

KEOP 4.9.0 

Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló 
energiaforrásokkal 
kombinálva

Komplex épületenergetikai fejlesztés, 
ami energiatakarékossági beruházás 
(hőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtési 
rendszer rekonstrukciója, világítási 
rendszer korszerűsítése) mellett 
kötelezően tartalmazza megújuló 
energiaforrások beépítését is 
(napkollektor, hőszivattyú, geotermia, 
biomassza kazán stb.)

KKV, önkormányzatok, 
nonprofit
1 – 250 millió Ft
30-60% KKV esetén 
(regionális támogatási 
térkép alapján)
85% önkormányzat esetén

KEOP 5.4.0 
Távhő-szektor energetikai 
korszerűsítése

Távhő-szektor energetikai korszerűsítésevállakozás
10 -500 millió Ft
50 %


