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Kik vehetnek
részt a
támogatási
programban?
Mekkora a
támogatás
összege?
Mi a támogatás
formája?

B. komponens esetén

➢ A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció
benyújtásakor kkv-nak minősül;
➢ A
vállalkozás
fő
tevékenységi
köre
2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy feldolgozóipari
tevékenységből származik az árbevételének legnagyobb hányada;
➢ A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó
árbevétele 3 százalékát;
➢ A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
Támogatási okirat kiállításakor:

➢ Energiaköltség növekmény támogatásban (A. komponens szerinti
támogatásban) részesül, azaz rendelkezik a Támogató által kibocsátott
hatályos támogatói okirattal az energiaköltség-növekmény támogatására
vonatkozóan);
➢ Az A. komponens szerinti támogatás igénybevétele során olyan
energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi
Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli hitelt kíván felvenni;
➢ Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási
Beruházási Hitel konstrukció keretében.
Továbbá a részletes Felhívásban meghatározott kritériumok szerint.

A támogatás alapja: A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó
összköltségének maximum 15%-a (önerő-kiegészítésként)
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www.energiatamogatas2022.hu

Részt szeretnék venni a programban, mi
a teendőm?
Fel kell keresni az interneten közvetlenül elérhető PÁLYÁZATI PORTÁLT: www.energiatamogatas2022.hu
Ezen a felületen lesz elérhető a programot támogató informatikai rendszer, melyen a regisztrációt
követően lehetőség lesz a támogatási kérelem benyújtására is.
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Belépés
Ügyfélkapus
azonosítással

➢

Nyilatkozat a KKV minősítésről

➢

Nyilatkozat, hogy a vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik

➢

Meghatalmazás, ha nem a képviseletre jogosult végzi a regisztrációt

➢

Képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy aláírásmintájának másolata

➢

Egyéb kapcsolódó nyilatkozat

Regisztrációs adatlap
kitöltése
Dokumentumok
csatolása,
Regisztrációs igény
benyújtása
Határideje 2022.
december 15. 19.00 óra

Regisztráció elfogadása,
jogosultság a támogatási
kérelem benyújtására

Ellenőrzés, esetleges
hiánypótlás

Támogatási kérelem
benyújtásához
szükséges adatok,
nyilatkozatok
előkészítése

Regisztráció lépései
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Hogyan történik a
támogatási kérelem
benyújtása?

A Pályázó vagy
meghatalmazottja jogosultság
megállapítását követően a
pályázati felületen az alábbi
adatokat, dokumentumokat
tölti fel.
A támogatási kérelem
benyújtási határideje
2022.december 26.

5

Adatok megadása a
pályázati adatlapon

Pályázói nyilatkozat

Bankszámlák rögzítése:
• Összes bankszámla felsorolása
• Annak a bankszámlának a megjelölése, melyre a támogatás utalását kérik
Energiaköltség adatok megadása
• 2021-es villamosenergia-adatok számla alapján
• 2021-es gázfogyasztás-adatok számla alapján
• 2021-es távhő-adatok számla alapján
Nyilatkozat a kötelező vállalásokról
• a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023 III.
negyedév végére, és
• végrehajt legalább egy energiahatékonysági beruházást legkésőbb 2024. december 31-ig.

•

A támogatást igénylő nyilatkozata, hogy továbbra is megfelel a regisztrációs
követelményeknek
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Egyéb kötelező
nyilatkozatok feltöltése

Beruházási hitel
igénylésének
megindítása,
hitelkérelem
benyújtása

•
•
•
•
•

Nyilatkozat az ideiglenes válságkezelési keret terhére megítélt támogatásokról - Minta szerint
Csekély összegű támogatásokra vonatkozó nyilatkozat - Minta szerint
Bankszámlákról szóló nyilatkozat - Minta szerint
Aláírási címpéldány, hitelesített aláírásminta másolata
Köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás - 30 naptári napnál nem régebbi, NAV-tól kikért
példánya.

•

KAVOSZ-on keresztül Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében
energiahatékonysági beruházási hitel igénylése https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyiberuhazasi-hitel-max/#dokumentumok);
KKV a hiteligénylés során megteszi a szükséges nyilatkozatokat;
KAVOSZ befogadja a kérelmeket, előminősítést végez, kiszámolja a hitel támogatástartalmát, majd
továbbítja a KKV által megjelölt finanszírozó hitelintézet részére;
A KKV által kiválasztott hitelintézet elbírálja az ügyletet és hiteldöntést hoz;
Pozitív hitelbírálat esetén a beruházási hitelszerződés aláírásra kerül;
Garancia kezesség igénylése (hitelintézet közreműködésével).

•
•
•
•
•

A hitelszerződésben a beruházás forrásösszetételénél feltüntetésre kerül a megigényelni kívánt
támogatás összege, mint önerő, illetve az előírt minimális plusz saját erő nagysága.
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Amennyiben
rendelkezik legalább egy
benyújtott
energiaköltség
támogatási igényléssel
és Széchenyi
Újraindítási Beruházási
Hitel konstrukció
keretében megkötött és
hatályos beruházási
hitelszerződéssel

•A
Pályázó
vagy
meghatalmazottja
a
hitelintézettel megkötött és
hatályba
lépett
hitelszerződést a pályázati
rendszerbe feltölti
• Benyújtja
a
banki
felhatalmazó leveleket
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Mi történik a támogatási
kérelem benyújtását követően?
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Ellenőrzés

Felhatalmazó levél formai és
tartalmi ellenőrzése

Utóellenőrzés

Kockázatelemzés alapján
kiválasztott támogatási
kérelmek esetén

Pályázati döntés, a
támogatás meghatározása

Támogatói okirat
letöltése
Támogatói
Okirat
hatálybalépése

5 munkanapon belül automatikusan
kerül kiállításra a támogatói okirat.
B.pont esetén a Támogatói Okirat
kiállításának feltétele: legalább egy
energiaköltségtámogatási
kérelemről, kiállított Támogatói
Okirat, valamint hatályos
hitelszerződés

Támogatás folyósítása

A támogatói okirat
hatálybalépését követő 10
munkanapon belül

Támogatásfolyósítás
előkészítése

Köztartozásmentesség
ellenőrzése

Pályázat lezárása
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Hová fordulhatok
segítségért?
• Az NFFKÜ Zrt. a program meghirdetését követően
e-mailes és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, az
esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása és
problémák megoldása érdekében.
Kérdéseiket az alábbi e-mail címen várjuk:

energiatamogatas2022@nffku.hu
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