PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer
Bentlakásos közintézmények energiahatékonyságának növelését szolgáló
napkollektorok alkalmazása, használati melegvíz igény részbeni kielégítése céljából
című pályázathoz
Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-NAP-KÖZINT-2013
1. Pályázat célja
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) szakirányítása alá tartozó,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alatt álló, közfeladatot ellátó,
szakosított szociális vagy otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátást biztosító nonprofit
intézmények kezelésben lévő épületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező,
energiahatékonyság javítását célzó, napenergiát hasznosító rendszerek (használati
melegvíz előállítására szolgáló napkollektoros rendszerek) telepítésének támogatása,
utófinanszírozású nyílt pályázati eljárás keretében.
A pályázat során telepítendő napkollektor rendszernek szervesen illeszkednie kell az épület
meglévő gépészeti rendszeréhez és egész évben működőképesnek és használat alatt
állónak kell lennie.
Jelen pályázat keretében kizárólag a fenti kedvezményezetti kör részére, a meglévő
használati melegvíz ellátó rendszer bővítésére szolgáló, széndioxid-kibocsátás
csökkentését eredményező, energiahatékonyság javítását célzó, napkollektor rendszerek
telepítése támogatott.
2. A pályázat támogatója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
3. Pályázat forrása és keretösszege
Az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevétel jogszabály alapján
pályázati támogatásra fordítható hányada, a 2013. évi Zöld Beruházási Rendszer
végrehajtásának feladatai fejezeti kezelésű előirányzatot (besorolása: XVII. fejezet / 20. cím
/ 35. alcím / 7. jogcímcsoport / 0. jogcím ÁHT:300657, szakfeladat száma: 889941) terheli.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 867,2
millió Ft, azaz nyolcszázhatvanhétmillió-kétszázezer forint.
4. Támogatás igénybevételére jogosultak köre
A támogatás igénybevételére jogosult az EMMI szakirányítása alá tartozó, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alatt álló, közfeladatot ellátó nonprofit
intézmények, amelyek szakosított szociális vagy otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátást
biztosítanak.

A Támogatás igénybevételére csak olyan Intézmény jogosult, amelyik vonatkozásában az
emberi erőforrások minisztere
- a beruházás megvalósításával a pályázat benyújtását megelőzően írásban egyetért és
- írásban tájékoztatja a közreműködő szervezetet arról, hogy az Intézmény által
végzett közfeladatot az Intézmény a beruházás megvalósítását követően a fenntartási
időszak végéig folyamatosan ellátja.
Az emberi erőforrások minisztere a fenti egyetértését, nyilatkozatát egy kiadmányában több
Intézményre vonatkozóan is nyújthatja.
Egy pályázat keretén belül egy épületre nyújtható be pályázat, de egy Intézmény több
pályázatot is benyújthat, ez által több épületre vonatkozóan is igényelhet támogatást.
Amennyiben egy Intézmény egyazon épületegyüttesre több pályázatot nyújt be (melyek
használati melegvíz ellátása egy központi rendszerről történik), úgy a pályázatokban erre a
tényre fel kell hívni a pályázat kezelőjének figyelmét, ugyanis a pályázatok feldolgozása ezen
állapot figyelembevételével történik majd.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.
5. Támogatható tevékenységek köre
Napkollektor rendszer telepítése, amely az alábbi részekből áll:
A. napkollektor, melynek teljesítenie kell az alábbi feltételeket:
 Rendelkezik Solar Keymark tanúsítvánnyal
 Gyártói garancia minimum 5 év
B. napkollektorhoz csatlakozó elemek, ami jellemzően a következő főegységekből
áll:
• a beépítési módtól függően kialakított, statikailag méretezett rögzítő vagy
kollektorhoz tartozó gyártói tartószerkezet,
• használati meleg víz és/vagy puffertároló,
• hőmérséklet-szabályozó automatika-vezérlés,
• keringtető (solar) szivattyú,
• kiegészítő elemek:
- csővezetékek a primer köri fűtővíz (fagyálló folyadék) szállítására,
- a napkollektoros rendszerhez csatlakozó egyéb szekunder köri csővezetékek,
- szigetelő lemezek, csőhéjak,
- biztonsági szerelvények,
- zárt tágulási tartály,
- szabályozó- és elzáró szerelvények,
- mérő ellenőrző műszerek,
- fagyálló folyadék (EU biztonsági adatlappal rendelkező)
C. napkollektorhoz csatlakozó gépészeti elemek korszerűsítése:
Napkollektor rendszerével összekapcsolódó, meglévő épületgépészeti rendszer
elemeinek (csőhálózat és szerelvényei, keringető szivattyú) korszerűsítése a hatékony
együttműködés érdekében.

D. a beruházás megvalósításához szükséges, nem a projektmenedzser
szervezet által végzett munkákhoz kapcsolódó tervezési engedélyezési
költségek

6. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás.
A támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség
100%-a, az alábbi feltétel teljesülése mellett:
A napkollektoros rendszer kialakításának támogatható költség nem haladhatja
meg az engedélyezett, maximálisan befogadható gondozotti létszám alapján
számított 270.000,– Ft +ÁFA/fő, azaz 342.900,- Ft/fő költség szintet, ami azonos
az igénybe vehető támogatás felső határával. Az igényelhető támogatásnak alsó
határa nincs.
7. Pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatot a projektmenedzsment szervezet nyújtja be a kedvezményezett intézmény
nevében eljárva. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapokon nyújtható be
papír alapon és CD-n.
A Pályázati adatlapok sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak.
A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek
változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
A pályázatot (kitöltött pályázati adatlapokat és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) papír alapon és CD-n a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és
cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozatokkal együtt zárt csomagolásban, ajánlott
küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Kódszám: ÚSZT-ZBR-NAP-KÖZINT-2013
1134 Budapest, Váci út 45., A épület
1437 Budapest, Pf.: 328.
A pályázatok 2013. szeptember 05-én 0:00 órától a forrás kimerüléséig nyújthatók be. A
pályázatok a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, azon felül a benyújtott
pályázatok tartaléklistára kerülnek, melyek támogatására a jelen pályázati konstrukció
keretében fel nem használt támogatási összeg felszabadulása esetén (pl. visszavont
pályázatok) kerülhet sor. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az
NFM hivatalos hirdetményt tesz közzé.

8. További információk
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és mellékletei az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi
és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NKEK
Nonprofit Kft.) honlapján (www.nkek.hu), illetve a Zöld Beruházási Rendszer hivatalos
kormányzati internetes honlapján (www.zbr.gov.hu) érhetőek el.
További részletes felvilágosítás a NKEK Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein található.
telefon: (+36) 1 802 4390
e-mail: ugyfelszolgalat@nkek.hu
Az NKEK Nonprofit Kft. kizárólag írásbeli kérelmek esetében jár el, szóbeli közlések alapján
nem áll módjában intézkedni. A pályázatokkal kapcsolatosan az NKEK Nonprofit Kft. kizárólag
a Pályázó részére, a Pályázó nevében eljáró projektmenedzsment cégnek tud tájékoztatást,
felvilágosítást adni.

