Otthon Melege Program - ZFR-KAZ/2017
Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram
A támogatási kérelmek benyújtása. 2017. június 06. 8:00 órától
Cél: energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező beruházás
A kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező fűtési rendszerek
korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások.
A támogatás mértéke, összege, formája:
vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos finanszírozású támogatás.
Mértéke: az elszámolható bruttó költségek 40%-a, de maximum 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.
FIGYELEM! Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető energiamegtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év fajlagos költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a
fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott
elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.
Önállóan támogatható tevékenységek:
 hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése szükség
szerinti kialakítása;
 járulékos munkálatok (kéményátépítés/kialakítás, fűtési- és használati melegvíz ellátó
rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
 energetikai tanúsítás/számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos
szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.
Támogatást igénylők köre:



adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek
Kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy nevében törvényes képviselője/gyámja

Nem jogosult pályázatot benyújtani: akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók
módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett.
Műszaki és szakmai elvárások:
A pályázat keretében minden olyan magántulajdonban lévő fűtési / fűtési- és használati melegvíz
rendszer hőtermelő berendezés cseréjével összefüggő tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energia-megtakarítást eredményező hatása
energetikai számítással és energetikai tanúsítással igazolható.
Kizárólag fa / biomassza energiahordozóról földgázra történő váltás nem támogatható.
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (4)
bekezdése értelmében a fejlesztéssel érintett épület érintett gépészeti rendszereinek meg kell
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felelniük e jogszabály 1. számú melléklet V. részében foglalt, továbbá az egyéb hatályos jogszabályi
előírásokban felsorolt követelményeknek
Nem nyújtható támogatás
 megkezdett beruházáshoz
 olyan lakóépület korszerűsítéséhez, melynek állékonysági problémája van
 melyben gazdasági tevékenység végzése zajlik
 olyan munkákra, mely – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós
támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt munkákkal azonos tartalommal
és a jelen pályázat benyújtását megelőző 10 évben korszerűsítésre került;
Elszámolható költségek köre
 új berendezések, készülékek és anyagok beépítése
 Szakértői, tervezői, eljárási költségek, tulajdoni lap költsége (max. 10%)
Csatolandó dokumentumok:
1. 60 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lapja (a pályázathoz e-hiteles)
2. számú melléklet szerinti meghatalmazás benyújtása abban az esetben kötelező, amennyiben
a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával, tehát az ügyfélkapus azonosítással
belépett személy nem azonos a Pályázóval
3. számú melléklet szerinti tulajdonostárs(ak), haszonélvezeti vagy használati joggal
rendelkező(k) haszonélvező tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő
hozzájárulása.
4. Pályázó nevére szóló bankszámlakivonat, vagy banki igazolás
5. Pályázó nevére szóló adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum (adóigazolvány,
adóhatóság által kiállított érvényes igazolás )
6. megelőző (meglévő) állapotra (HET számmal rendelkező), a szén-dioxid kibocsátás mértékét
tartalmazó hitelesített energetikai tanúsítvány teljes terjedelemben
7. a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, nem hitelesített hivatalos,
tanúsításra kifejlesztett szoftverrel elkészített, a tanúsító által aláírt a szén-dioxid kibocsátás
mértékét tartalmazó energetikai elő-tanúsítvány teljes terjedelmében
8. tanúsítványt készítő energetikus szakértő 4. számú melléklet szerinti nyilatkozata
9. a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (feltételes)
szerződés(ek)/megállapodás(ok) és/vagy számlá(k);
10. a kivitelezési munkálatokat, és azok költségeit magába foglaló, mindkét szerződő fél által
aláírt, a 3. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott (feltételes)
Vállalkozói/Kivitelezői Szerződés(ek) (saját kivitelezés nem támogatható!).
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