
Budapesten elérhető Széchenyi 2020 energiahatékonysági és épületenergetikai pályázatok

A pályázatokkal kapcsolatban a Széchenyi Programiroda nyújt széles körű, ingyenes szolgáltatást a pályázóknak. 
A pályázatokat az EPTK (Pályázati e-ügyintézés felület 2014-2020) felületen kell elkészíteni és benyújtani. 

Felhívás kódszáma Felhívás címe Felhívás célja Pályázók köre Kiírás Zárás Kiíró Megjegyzés

2018. április 1. 2020. április 1. 5-20MFt 150 db 100% NFM

2016. október 17. 2018. október 16. 100-250MFt 35-100 db 100% NFM

2017. május 30. 2019. május 30. 20-4000MFt 8-300 db 10%-50% NFM

2017. április 17. 2019. április 17. 20-2500MFt 6-100 db 45%-60% NFM

Szemléletformálási programok 2016. október 3. 2018. október 3. 1-5MFt 1000 db 100% NFM felfüggesztve

2017. március 16. 2019. március 18. 170-320 db Támogatás: 45% NGM - MFB

2018. február 19. 2020. február 18. 700 db Miniszterelnökség

2017. április 24. 2022. december 31. 90,00% MFB

Széchenyi Programiroda
EPTK

Megítélhető 
támogatási összeg

Támogatott 
kérelmek 
várható 
száma

Támogatás 
maximális 
mértéke

Területi 
korlátozás

KEHOP-1.2.1

Helyi klímastratégiák 
kidolgozása, valamint 
klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás

A felhívás egyik célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás 
megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek 
biztosítása, helyi szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával. 
A klímastratégiák végrehajtása, illetve a klímaváltozást okozó 
társadalmi tevékenységek megváltoztatása elengedhetetlen a helyi 
közösségek bevonása nélkül. Ennek megfelelően a felhívás alapvető 
célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos 
tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok 
megvalósítása. 

 - Helyi önkormányzat
 - Helyi önkormányzatok társulása

Konzorciumi partnerként:
 - Civil szervezetek

Magyarország 
területe

KEHOP-5.2.11
Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása központi költségvetési 
szervek részére

Jelen felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU 
stratégiával – ösztönözni a decentralizált, épülethez kapcsolódó 
környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító fotovoltaikus 
rendszerek elterjedését, így támogatni a központi költségvetési szervek 
meglévő fosszilis alapú villamosenergia felhasználásának megújuló 
energiaforrásra való teljes vagy részleges kiváltását.

 - Központi költségvetési irányító szerv (GFO: 311)
 - Központi költségvetési szerv (GFO: 312)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem 
benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

Magyarország 
területe

KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai 
korszerűsítése

A felhívás célja, hogy hozzájáruljon a már meglévő távfűtési/távhűtési 
hálózatok energiaellátás hatékonyságának növelése által az 
energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvben foglaltakhoz, 
ezzel összhangban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program 5. prioritás 3. intézkedésében megfogalmazott célok 
eléréséhez. A távhőrendszerek műszaki színvonalának emelésével, 
energiatakarékosságának növelésével és az energiahatékonyság 
javításával, a felhívás olyan primer oldali távhő-rendszer fejlesztéseket 
támogat, amelyek révén a távhő szektor, így a primerenergia-
felhasználás és üvegházhatású gázok kibocsátása csökken.

 - Korlátolt felelősségű társaság (GFO:113)
 - Részvénytársaság (GFO:114)
 - Közkereseti társaság (GFO:116)
 - Betéti társaság (GFO:117)
 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO: 572)
 - Nonprofit részvénytársaság (GFO: 573)
 - Nonprofit közkereseti társaság (GFO: 575)
 - Nonprofit betéti társaság (GFO: 576)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem 
benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Magyarország 
területe

KEHOP-5.3.2-17
Helyi hő és hűtési igény 
kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal

Jelen felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU 
stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló 
energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, így támogatni a 
meglévő fosszilis energiahordozó bázisú hőellátó-, hűtési rendszerek 
megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges átállítását, új 
megújuló alapú hőellátó-, hűtési rendszerek kialakítását.

 - Korlátolt felelősségű társaság (GFO:113)
 - Részvénytársaság (GFO:114)
 - Közkereseti társaság (GFO:116)
 - Betéti társaság (GFO:117)
 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO: 572)
 - Nonprofit részvénytársaság (GFO: 573)
 - Nonprofit közkereseti társaság (GFO: 575)
 - Nonprofit betéti társaság (GFO: 576)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem 
benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Magyarország 
területe

KEHOP-5.4.1

A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó 
viselkedésmintás és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a 
lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, 
energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási 
megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel 
kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai.

 - Települési önkormányzatok 
 - Alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények (azok 
fenntartói és/vagy üzemeltetői és/vagy tulajdonosai 
és/vagy önállóan gazdálkodás esetén maguk az 
intézmények) 
 - Civil szervezetek

Magyarország 
területe

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16

Vállalkozások megújuló energia 
használatával megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztéseinek 
támogatása a közép-
magyarországi régióban 
kombinált hiteltermékkel

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és 
energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával 
történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem 
térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a 
környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a 
környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének 
csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő 
terheinek enyhítését

Mikro-, kis- és középvállalkozások:
 - Korlátolt felelősségű társaság (GFO:113)
 - Részvénytársaság (GFO:114)
 - Közkereseti társaság (GFO:116)
 - Betéti társaság (GFO:117)
 - Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO: 
226)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem 
benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

Támogatás: 1,5-50MFt
Kölcsön: 1,5-50MFt

Közép-
Magyarországi 

régió

VP5-4.1.6-4.2.3-17
Mezőgazdasági- és feldolgozó 
üzemek energiahatékonyságának 
javítása

A felhívás alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek 
versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát 
technológiák elterjesztésének támogatása révén. Az épületenergetikai, 
épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, 
továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása elősegíti a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek 
energiahatékonyságának javulását.  

 - Mezőgazdasági termelők
 - Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és 
kisvállalkozások
(A részletes feltételek a Felhívásban találhatók)

Egyéni projekt: 500MFt
Kollektív 

projekt:1000MFt

KMR: 40%
Többi régió: 50%

Magyarország 
területe

VEKOP-5.2.1-17

Lakóépületek 
energiahatékonyságának és 
megújuló energia 
felhasználásának növelését célzó 
hitel

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai 
beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a 
lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez 
kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése 
érdekében.

 - természetes személy 
 - társasház 
 - lakásszövetkezet

Természetes személy:
0,5-10MFt

Társasház és 
lakásszövetkezet:

0,5-7MFt lakásonként

Közép-
Magyarországi 

régió

https://www.szpi.hu/a-szechenyi-programirodarol
https://eptk.fair.gov.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-121-helyi-klmastratgik-kidolgozsa-valamint-a-klmatudatossgot-erst-szemlletformls-1
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-531-17-tvh-szektor-energetikai-korszerstse-1
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-532-17-helyi-h-s-htsi-igny-kielgtse-megjul-energiaforrsokkal
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-541-szemlletformlsi-programok-
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-511-512-16-vllalkozsok-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztseinek-tmogatsa-a-kzp-magyarorszgi-rgiban-kombinlt-hiteltermkkel-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-416-423-17-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-3
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-521-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel
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