FELDOLGOZÓIPARI KKV ENERGIAKÖLTSÉG ÉS BERUHÁZÁS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2022
Benyújtás előtti kötelező regisztráció: 2022.10.20 – 2022.12.15. 19:00-ig
Beadási időszak: Regisztráció és a jogosultság megállapításától – 2022.12.26-ig
Támogatható tevékenységek:
A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi
energiaköltség növekmények fedezésére
A támogatás alapja: a 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november,
december hónapokra vonatkozó, számlával igazolható villamosenergia, földgáz és távhő havi nettó
(mértékegységre számított) átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztásokkal.
Támogatási intenzitás 50%.
Igényelhető támogatás:
- válságtámogatás esetén vállalkozásonként maximum 500.000 Eurónak megfelelő
forintösszeg,
- csekély összegű támogatás esetén vállalkozásonként maximum 200.000 Eurónak megfelelő
forintösszeg.
B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt
kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás.
A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében a hitellel érintett
energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a (önerőkiegészítésként).
A támogatás alapja: a pályázó rendelkezik az A. pontban jelölt támogatás (A. energiaköltség
növekményéhez nyújtott támogatás) vonatkozásában támogatói okirattal, illetve a beruházásra
vonatkozó hitelszerződéssel.
Támogatási intenzitás 15%
Igényelhető támogatás:
- válságtámogatás esetén vállalkozásonként maximum 500.000 Eurónak megfelelő
forintösszeg,
- csekély összegű támogatás esetén vállalkozásonként maximum 200.000 Eurónak megfelelő
forintösszeg.
Támogatási kérelem benyújtására jogosultak:

-

Kis- és közép vállalkozások
Fő tevékenységi köre a feldolgozóiparba tartozik vagy 2021. évi értékesítés nettó
árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik

-

-

A vállalkozás a TEÁOR kód alapján vagy egyéni vállalkozók esetén az ÖVTJ kód alapján a
Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágba tartozik, amennyiben a kód első két számjegye 10-33
közötti.
Számlával igazolni tudja, hogy a 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó
árbevétele 3 százalékát
2021. évről rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel
Munkaügyi kapcsolatai rendezettek
113, 114, 116, 117, 228, 231, 232 GFO kódok valamelyikével rendelkezik
Nincs adó- vagy köztartozása, nincs ellene végrehajtási eljárás folyamatban
Rendelkezik a támogatói okirat biztosítékaként az igényelt támogatási összeg 100%-ának
megfelelő biztosítékkal. (banki felhatalmazó levél)

Kötelező vállalások a pályázatban:
Amennyiben a vállalások bármelyikét nem tudja teljesíteni, a megítélt támogatási összeg
visszafizetésére kötelezhetik!
- 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökkenhet 2023. III.
negyedév végére
- Vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31-ig:
Épületgépészet: Világítás, Hőszigetelés, Használati melegvíz, Nyílászárók, Fűtési
rendszer, Napkollektor, Egyéb
Termelés-technológiához köthető: Gyártó-, termelőeszköz cseréje, Sűrített levegő –
Kompresszor cseréje, Egyéb ipari folyamatokat támogató energetikai beruházás
Kérelmek benyújtásának módja:
- Havonta egy kérelem nyújtható be, vagy több hónapra egyszerre is van lehetőség a kérelmek
benyújtására, de a már beadott kérelmet megelőző hónapra nem igényelhető támogatás.
- Előzetes regisztrációhoz kötött, melyhez ügyfélkapus bejelentkezés szükséges.
- A megítélt támogatási összeg legkésőbb a támogatói okirat hatályba lépését követő 10
munkanapon belül átutalásra kerül.

Támogatási időszak:
A konstrukció esetén: Sikeres regisztráció és a jogosultság megállapítását követően kezdhető meg a
benyújtás forráskimerülésig, de legkésőbb 2022.12.26-ig.
B konstrukció esetén: A hitelintézettel történő szerződéskötést és hatálybalépést követően
nyújthatóak be forráskimerülésig, de legkésőbb 2022.12.26-ig.

PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
1. Sablon alapján általunk készített nyilatkozatok:
- Az ideiglenes válságkezelési keret terhére megítélt támogatásokról
- Csekély összegű támogatásokról
- A pályázó bankszámláiról
- A pályázó cég átláthatóságáról
- Az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról
- Nyilatkozat partner és/vagy kapcsolt vállalkozásról
2. 2021. évi számlák havi bontásban (földgáz, villamosenergia, távhő) minden a pályázatban
érintett, cégkivonatban szereplő, telephelyére vonatkozóan.
3. A Támogató által kiadott támogatói okiratokban szereplő személyes adatok kezeléséről szóló
nyilatkozat.
4. Aláírási címpéldány/hitelesített aláírásminta – cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozások
esetén
5. Köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás - 30 naptári napnál nem régebbi NAV-tól
kikért példánya.
6. Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében aláírt Beruházási hitelszerződés

Legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles valamennyi – jogszabály alapján
beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló
„beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot” benyújtani a Támogató
részére.
A felhatalmazó levélnek:
- tartalmaznia kell a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás
esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítását előíró rendelkezést.
- tartalmaznia kell a regisztrációkor kapott „pályázói regisztrációs szám” azonosító
kódot.
- a Támogató általi visszavonásig érvényesnek kell lennie.

