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235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet  EGT
Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
idıszakának végrehajtásáról szóló
együttmőködési megállapodás
MEGÚJULÓ ENERGIA PROGRAMTERÜLET:
HU, RO, PO, BG, GR, MT, PL
Átfogó cél: RES* felhasználás növelése
Donor Program Partner:
Izlandi Nemzeti Energia Hatóság

Donor Államok
Kedvezményezett
tagállamok

* megújuló energiaforrás

Megújuló Energia (HU03)
Programterület
Programterület teljes költségvetése

Megújuló energia termelésének
fokozása
Fokozott tudatosság és oktatás a
megújuló energiaforrások
alkalmazása területén

EGT FM hozzájárulás

Átlagos 15%-os hazai
társfinanszírozás

7 711 000 EUR

9 071 765 EUR

A program célja geotermikus
alapú energia elıállítása,
valamint egy kis összegő
támogatással
szemléletformálás és képzés
ösztönzése a megújuló
energiaforrások területén

Tervezett pályázati felhívások

Beruházási tevékenységet ösztönzı:
1) Geotermikus alapú távhıtermelı rendszerek létesítése - már mőködı fosszilis
alapú távhıszolgáltatás átállítása € 6.289.787
Szoft-jellegő tevékenységek elısegítését ösztönzı:
2) Megújuló energiaforrások fenntartható hasznosításával kapcsolatos
figyelemfelhívás € 713.367
3) Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel
biztosítása € 720.000
1. alprogram: Mesterképzésen való részvétel biztosítása
2. alprogram: Rövid képzésen való részvétel biztosítása
4) Elıre nevesített projekt: ENSZ Egyetem Geotermikus Posztgraduális Programján
való részvétel biztosítása € 250.000

1) Geotermikus alapú távhıtermelı rendszerek
létesítése - már mőködı fosszilis alapú
távhıszolgáltatás átállítása

Forráskeret: € 6.289.787
Támogatás mértéke: minimum 170.040.000 HUF, maximum 935.220.000 HUF
Támogatás intenzitása: állami támogatási szabályok figyelembe vételével, max. 85%
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás
Elıleg mértéke: 30%
Megvalósulás helyszíne: Magyarország teljes területe, ahol mőködik távhı szolgáltatás
Pályázók köre: jogi személyiségő gazdasági társaságok, szövetkezetek, költségvetési
és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
Pályázatok benyújtása: a pályázati felhívás megjelenésétıl számított 60 napon belül

1) Geotermikus alapú távhıtermelı rendszerek
létesítése - már mőködı fosszilis alapú
távhıszolgáltatás átállítása

Támogatható tevékenységek:
•Geotermikus alapú hıenergia termelése és hasznosítása a távhı-ellátásban
•Geotermikus energiahasznosítással fosszilis alapú távhıszolgáltatás kiváltása
•Új termálkút létesítése, vagy nem hasznosított kút vizsgálata, termelı vízkúttá alakítása
és visszasajtoló kút létesítése. 2500 méternél sekélyebb kutak létesítése
Indikátorok:
Geotermikus alapú távfőtı rendszerek létesítése ahol már van/létezik távfőtési rendszer

2

Geotermikus kútpárok létesítése

2

Becsült CO2 megtakarítás
CO2 tonna/év

900

Becsült geotermikus energiatermelés MWh/év

9100

Évente a termelt és visszasajtolt termálvíz becsült aránya

80 %

2) Megújuló energiaforrások fenntartható
hasznosításával kapcsolatos figyelemfelhívás

Forráskeret: € 713.367
Támogatás mértéke: minimum 4.251.000 HUF, maximum 34.008.000 HUF
Támogatás intenzitása: max. 90%
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás
Elıleg mértéke: 75%
Megvalósulás helyszíne: Magyarország teljes területe
Pályázók köre: nem gazdasági tevékenységet végzı szervezetek és/vagy azon
szervezetek, amelyek számára nem biztosít elınyt a támogatás
Pályázatok benyújtása: a pályázati felhívás megjelenésétıl számított 60 napon belül

2) Megújuló energiaforrások fenntartható
hasznosításával kapcsolatos figyelemfelhívás

Támogatható tevékenységek:
Megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos figyelemfelhívás és
szemléletformálás
• Szokások kialakítása/elterjesztése, ismeretek átadása
• Személyesen is igénybe vehetı információszolgálati tevékenység fejlesztése
• Infokommunikációs alapokon való szolgáltatások fejlesztése: interaktív honlap pl.
tanácsadói funkcióval
Indikátorok:
Szemléletformáló kampányok száma összesen
Szemléletformáló kampányok során aktívan elért fık száma
Szemléletformáló kampányok során passzívan elért fık száma

Program szinten

Projekt szinten

8
6.000

750

1.000.000

400.000

3) Megújuló energiaforrások fenntartható
használatával kapcsolatos képzésen való részvétel
– „Ösztöndíj komponens”
Alprogram 1: Mesterképzésen való részvétel biztosítása
Alprogram 2: Rövid képzésen való részvétel biztosítása

Forráskeret: € 720.000
Támogatás mértéke: minimum € 3.000, maximum € 30.000
Támogatás intenzitása: 100%
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás
Elıleg mértéke: 90%
Megvalósulás helyszíne: Donor országok & Magyarország
Pályázók köre: INTÉZMÉNYEK - nem gazdasági tevékenységet végzı szervezetek
és/vagy azon szervezetek, amelyek számára nem biztosít elınyt a
támogatás
Pályázatok benyújtása:
•
Alprogram 1 esetében a pályázati felhívás megjelenésétıl számított 60
napon belül

3) Megújuló energiaforrások fenntartható
használatával kapcsolatos képzésen való részvétel
– „Ösztöndíj komponens”

Támogatható tevékenységek:
Megújuló energiaforrások fenntartható használatával kapcsolatos képzésen való
részvétel:
•Mesterképzés
•Rövid szakmai képzés (szemináriumok, szakmai mőhelyek, konferenciák) a donor
államokban, vagy Magyarországon
Célcsoport: a magyarországi megújuló energiaforrással foglalkozó állami, vagy (közvetett)
állami tulajdonú intézmények, háttérintézetek, gazdasági társaságok, kutatóintézetek,
felsıoktatási intézmények.
Indikátorok:

Program szinten

Alprogram 1. esetében Mester diploma megszerzése a donor államokban

8

Alprogram 2. esetében szakértık részvétele rövid távú képzésen

80

4) ENSZ Egyetem Geotermikus Posztgraduális
Program (UNU-GTP)

Projektgazda: NKEK Nonprofit Kft.
Donor Projekt Partner: Nemzeti Energia Hatóság (Orkustofnun), Izland
Pályázat meghirdetése: www.nkek.hu
Allokált forrás: € 250.000
Tervezett magyar résztvevık száma: max. 8 magyar szakértı (~4 fı 2014-ben, ~4 fı 2015ben)
Pályázók köre: Intézményi pályázatok, szakértıi részvétel!
Pályázatok benyújtása: ~ 2014. február 14-ig NKEK Nonprofit Kft-hez a jelentkezési lapok
benyújtása angol nyelven
Pályázatok értékelése: formai és jogosultsági kritériumok ellenırzése NKEK Nonprofit Kft. által,
szakmai interjú ~ 2014. március 3-7. UNU-GTP szakértıi által budapesti helyszínen
Nyertes pályázók értesítése: ~ 2014. március 14-ig
UNU-GTP kezdı idıpontja: ~ 2014. április 29.

Általános vonatkozások – Partnerség,
Horizontális alapelvek
Kétoldalú kapcsolatok erısítése
Projektgazda: minden esetben magyar jogi személyiség
Partnerek: magyar és donor országokból származó partnerek
Aktív hozzájárulás és hozzáadott érték a projekt megvalósulásához
Partnerségi megállapodás megkötése a támogatási szerzıdés megkötésének feltétele
Projekt megvalósításáért a projektgazda felel
Horizontális alapelvek:
A projektek a program három horizontális alapelveinek – a jó kormányzás, a fenntartható
fejlıdés és a nemek közötti egyenlıség – való megfelelését a pályázati őrlapon kell
bemutatni.
Szemléletformálás: része mindegyik projektnek
Projekt elıkészítés: külön pályázati felhívás keretében hamarosan

Általános vonatkozások –
Pályázatok és benyújtás

Támogatás odaítélése: nyílt egyfordulós eljárás
A költségek felmerülésének legkésıbbi dátuma 2016. április 30!!!
Projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása kötelezı elem és elszámolható
Web alapú elektronikus pályázati rendszer (NORA).
Regisztráció szükséges az Alap hivatalos honlapján
www.egtalap.hu
Benyújtás: elektronikusan, nyilatkozatok aláírva postai úton is
Pályázati idıszak: pályázatonként változó
Határidıre benyújtott pályázatok egyszerre kerülnek értékelésre és az értékelıi
pontszámok rangsorolása alapján kerül sor döntéshozatalra
Pályázati őrlap: angol nyelvő, a projekt összefoglalója angol és magyar nyelvő
Befogadási kritériumok ellenırzése, Formai értékelés, Szakmai értékelés,
Döntéshozatal

LIFE – LIFE+ – LIFE Program
Európai Unió környezet- és természetvédelmi projekteket támogató pénzügyi eszköze
1992 LIFE
2007 LIFE+
Általános cél: az EU környezetpolitikájának és környezetvédelmi
végrehajtásához, korszerősítéséhez és fejlesztéséhez való hozzájárulás

jogszabályainak

2014 LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai program
Általános cél: EU2020 Stratégia, 7. Környezetvédelmi Akcióterv és egyb EU-s
természetvédelmi, környezetvédelmi és klímapolitikai stratégiák céljaihoz való hozzájárulás a
fenntartható fejlıdés figyelembe vételével
Forráskeret: €3.4 milliárd 2014-2020-ra
Újdonság: Környezetvédelem és Éghajlat-politika Alprogramok

Újdonság
Környezetvédelem Alprogram:
Környezetvédelem és erıforrás hatékonyság
Természetvédelem és biodiverzitás
Környezetvédelmi irányítás és információ kommunikáció
Éghajlat-politika Alprogram:
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó mitigáció
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó adaptáció
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó irányítás és információ kommunikáció
Projekt típusok: hagyományos projektek, integrált projektek
Pályázati felhívások várható megjelenése: ~ 2014. május
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm

Nyertes magyar pályázatok az IEE Programban 2007-2012

22 db

Forrás: http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp

Magyar pályázatok az IEE Programban 2010-2012

Forrás: EACI – IEE

2014-2020
2014-tıl az IEE-jellegő tevékenységeket a Horizon2020,
mint az Európai Unió kutatásért és innovációért felelıs
programja támogatja tovább:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020
/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identi
fier,title,description,tags,flags/s/IEE/1/1/0

Köszönöm megtisztelı figyelmüket!

www.nkek.hu
www.egtalap.hu

