NYILATKOZAT
Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése
2022/MA/TÁVHŐ/01 Pályázati Felhíváshoz
Alulírott a 2022/MA/TÁVHŐ/01 azonosítójú pályázati konstrukció vonatkozásában a támogatási
kérelemben meghatározott projektet önállóan megvalósító vállalkozás, vagy konzorciumi pályázat
esetén a konzorcium vezetője, illetve a konzorciumi tag(ok) (a továbbiakban: Pályázó szervezetek)
nyilatkozattételére jogosult képviselőjeként kijelentem, hogy:
•

a Pályázó szervezetek magyarországi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek;

•

a Pályázó szervezetek magyar adószámmal rendelkeznek;

•

a Pályázó szervezetek mindegyikére igaz, hogy:
o vagy jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb
gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 116, 117, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők,
o vagy Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül, amelyek
311, 312, 321, 322, 341 342, 381, 382, GFO kóddal rendelkeznek;

•

egyéni pályázatbenyújtás esetén a támogatás igénylő távhőszolgáltatásra jogosult;

•

konzorciumi igénylés esetén a konzorciumvezető távhőszolgáltatásra jogosult, illetve a pályázat
benyújtásakor, érvényes távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkezik;

•

a projekt megvalósításának elsődleges helyszíne a Pályázó szervezetek:
o vagy a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzett magyarországi székhelye,
o vagy telephelye,
o vagy tulajdonát képezi,
o vagy amelynek használatára egyéb jogcímen jogosult.

•

egyéni pályázatbenyújtás esetén a támogatás igényélő a pályázat benyújtásakor
energiahatékony távhőrendszer üzemeltetőjének minősül, vagy vállalja, hogy 3 éven belül
megkezdi az energiahatékony távhőrendszer megvalósításához szükséges beruházást;

•

konzorciumi pályázatbenyújtás esetén a konzorcium vezetője – továbbá bármely
távhőszolgáltatásra jogosult tagja – a pályázat benyújtásakor energiahatékony távhőrendszer
üzemeltetőjének minősül, vagy vállalja, hogy 3 éven belül megkezdi az energiahatékony
távhőrendszer megvalósításához szükséges beruházást;
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•

a Pályázó szervezetek mindegyike esetén igaz továbbá, hogy:
o legalább egy teljes (365 nap) lezárt üzleti évvel rendelkezik;
o képviselőjük, illetve velük közös háztartásban élő hozzátartozóik a támogatási döntés
meghozatalában döntéselőkészítőként nem vett részt,
o képviselőjük, illetve velük közös háztartásban élő hozzátartozóik a támogatási döntés
időpontjában nem: a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes
államtitkár,
kormánymegbízott,
kormánybiztos,
miniszterelnöki
megbízott,
miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester
regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
o lejárt esedékességű, hatvan (60) napot meghaladó adó- vagy adók módjára
behajtható köztartozással nem rendelkeznek (kivéve, ha az adóhatóság számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
o megfelelnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban:
Áht.) meghatározott költségvetési támogatásokra vonatkozó követelményeknek,
o jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési
vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt
nem állnak,
o tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek,
o semmilyen törvényben, jogszabályban vagy a Pályázati Felhívásban meghatározott kizáró
ok velük szemben nem áll fenn,
o az utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti
saját tőkéje nem negatív,
o valamely tagja, illetve szervezet vezető tisztségviselője és / vagy tulajdonosa ellen a
pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság jogerősen nem
állapította meg – a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvénnyel összhangban – bűncselekmény
elkövetését;
o ellenük a tisztességtelen piaci vagy versenykorlátozás tilalmába ütköző magatartást
jogerősen nem állapítottak meg – a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény alapján – a pályázat
benyújtását megelőző három naptári éven belül;
o valamely tagja, illetve szervezet vezető tisztségviselője és / vagy tulajdonosa ellen a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, valamint a 8. § szerinti
érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi kötelezettségének
határidőn belül eleget tett;
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o a pályázat benyújtásának időpontjában, nincs folyamatban a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV), valamint annak jogelődszervezete, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivatal (APEH) által indított eljárás,
o valamely tagja, illetve szervezet vezető tisztségviselője és / vagy tulajdonosa az
elmúlt 5 év során nem vesztett el bányászati koncessziós jogot;
o nem tett eleget az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás
visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló
visszafizetési kötelezettségének,
o nem folyik ellene olyan bírósági eljárás, amely a működését veszélyezteti /
felszámolási eljárással fenyeget, vagy a támogatott beruházás megvalósulását /
fenntartását fenyegeti,
o nem az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen
vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint nem a sportegyesület,
a sportszövetség, a polgárőr szervezet és nem az állam által alapított vagyonkezelő
alapítvány, valamint nem azon vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam
csatlakozott kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi
jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja.
o potenciálisan gazdaságilag életképesek,
o a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot nem szolgáltattak, vagy ilyen nyilatkozatot nem tettek,
o a jelen pályázat kapcsán felmerülő összes adatszolgáltatási és nyilatkozattételi
kötelezettségüknek eleget tesznek,
o mesterségesen nem teremtették meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez
szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer
céljaival ellentétes előnyhöz jussanak,
o a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelnek,
o a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségüknek eleget tettek,
o átlátható szervezetnek minősülnek,
o a Támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás rendelkezésükre
áll,
o a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem állnak,
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o harmadik féllel szemben olyan kötelezettséggel nem rendelkeznek, amely a projekt
o a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió
előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott támogatással
összefüggésben a támogatói okiratban vállalt valamennyi kötelezettségüket
teljesítették,
o ellenük az Európai Bizottságnak támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs
érvényben;
o a pályázatot a támogatás
meghatalmazottja nyújtja be;

igénybevételére

jogosult

képviselője

vagy

•

a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás megvalósítása nem kezdődött meg;

•

az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek.

Tudomásul veszem, hogy:
•

a Pályázati Felhívásra konzorciumi formában benyújtásra kerülő pályázat benyújtása
érdekében a szervezetek a konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi együttműködési
megállapodást kötelesek kötni. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra
vállalnak
kötelezettséget,
hogy
a
projektet
annak
támogatása
esetén
a
projektdokumentációban meghatározott módon közösen valósítják meg;

•

a konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a pályázati felhívásban meghatározott
követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet;

•

a Pályázati Felhívás 3. fejezetében meghatározott feltételeknek a konzorcium minden
tagjának önállóan, illetve a konzorciumnak együttesen is meg kell felelnie;

•

kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően felmerült, a támogatott
beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatók el;

•

elszámolni kizárólag a végérvényesen a Kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült
költségeket lehet, melyek számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső
bizonylattal igazolhatók;

•

azok a költségek számolhatóak el, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt
tevékenységhez, nélkülözhetetlenek annak megvalósításához, szerepelnek a projekt
elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és arányos hozzáadott
értéket képviselnek;

•

műszaki, pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások
tekintendők, de egy hidraulikai rendszerben több projekt is végrehajtható;
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egy

projektnek

•

az üzembe helyezéshez szükséges okmányokat (pl. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek),
használatba vételi jegyzőkönyv, használatba vételi engedély, üzemeltetési engedély, jelenléti
ív(ek), megvalósulási, átadási terv) és a projekthez köthetően keletkezett adatokat a
záró kifizetés igénylés mellékleteként be kell nyújtani;

•

nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon
kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és
igénymentes, kivéve, ha a Pályázó az igény jogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a
bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény
üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. Amennyiben a
beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják
megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba
foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó
vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és igénymentesség
követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell
teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne;

•

csak olyan projektek támogathatóak, melyek eredményeként megvalósítható beruházások
abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását;

•

a beruházásnak összhangban kell állnia a mindenkori energiapolitikai és környezetpolitikai
célkitűzésekkel, műszakilag megvalósíthatónak kell lennie, meg kell felelnie az érvényben
lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak;

•

az üzemeltetés során keletkező hulladékokat
kötelezettségének megfelelően fogja ártalmatlanítani;

•

közbeszerzési kötelezettség megállapításához, a közbeszerzési eljárások szabályos
lefolytatásához minden esetben a hatályos közbeszerzési törvényt és végrehajtási rendeleteit
kell alkalmazni;

•

a megvalósítása során a beszerzéseknek és a beruházásoknak a pályázóknak meg kell
felelniük az Áht.-nek, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletnek és a támogatási megállapodásban előírt feltételeknek;

•

be kell mutatnia az eszközök tervezett/ becsült listáját és a célzott felhasználási eseteket,
felvázolva a tervezett projekt műszaki és gazdasági tartalmát, az előzetes költségvetést, a
bevonandó piaci, intézményi és állami szereplők körét, valamint technikai, jogi és pénzügyi
keretüket. A tervezett projekt működési koncepciójának bemutatásával kapcsolatban a
pályázónak meg kell vizsgálnia, hogy a jelenlegi szabályozási környezetben azonosíthatók-e
olyan elemek, amelyek akadályozhatják a projekt végrehajtását. Azt is meg kell vizsgálnia,
hogy a vonatkozó uniós jogszabályok jövőbeli végrehajtása hogyan járulhat hozzá ezen
akadályok leküzdéséhez;
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szakszerűen,

jogszabályban

előírt

•

a pályázati felhívás keretében a támogatás az egyes befejezett és elfogadott mérföldkő
alapján, a Támogatói Okiratban meghatározott kritériumok figyelembevételével
támogatási előleg és utófinanszírozás formájában kerül finanszírozásra;

•

jelen Pályázati Felhívásra benyújtott pályázott tevékenység megvalósítására más pályázati
forrásból támogatásban nem részesülhet;

•

a Pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját
forrással kell rendelkeznie és a teljes hozzájárulás rendelkezésre állását igazolnia kell;

•

a teljes hozzájárulás rendelkezésre állásának igazolása a Támogatói Okirat kiállításának
feltétele;

•

a támogatás biztosítékaként a Kedvezményezett az igénylésre kerülő előleg összegének
(maximum
5
%)
mértékéig
biztosíték
nyújtására köteles, amelyet az előleg igénylés során az előleg folyósítási kérelem
benyújtásával egyidejűleg eredeti példányban kell megküldenie a Támogatónak;

•

jelen Pályázati Felhívás keretében támogatott projekt esetében támogatási előleg igényelhető.
A támogatási előleg maximális mértéke 5%, melyet a Támogató a Támogatói Okiratban
rögzítve a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés előkészítésének befejezését
követően nyújt a Kedvezményezettnek;

•

előleg engedményezésére nincs lehetőség;

•

a támogatási előleget legkésőbb az utolsó mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetés igénylésben lehet
elszámolni,

•

a pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult
vagy meghatalmazottja nyújtotta be;

•

a támogatási jogviszony a Támogatói Okirat közlésével jön létre;

•

a Kedvezményezett a Támogatás terhére létrehozott vagyont, eszközöket a Támogató előzetes
írásbeli jóváhagyása nélkül idegeníti el;

•

a beruházás a benyújtott pályázatra vonatkozóan meghozott pozitív támogatói döntést követően
kezdhető meg;

•

a Kedvezményezettnek a támogatott programot a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 24
hónapon belül meg kell valósítania;

•

a Kedvezményezett, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően a jóváhagyott mérföldkövek
teljesülésekor szakmai előrehaladási jelentés benyújtására köteles;

•

a záró kifizetés igénylésben foglalt támogatás kizárólag a kapcsolódó kötelező helyszíni ellenőrzés
hibamentes megtörténte esetén kerülhet folyósításra;
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•

a támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen 3 (három)
évig köteles a Kedvezményezett biztosítani;

•

a támogatás felhasználásával kapcsolatban a Támogató, az általa meghatalmazott szervek vagy
személyek, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar
Államkincstár, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak helyszíni és
bekért dokumentumok alapján történő ellenőrzés lefolytatására a fenntartási idő kezdetétől
számított 3 évig;

•

Kedvezményezett
a
fenntartási
időszak
során
évente
köteles
benyújtani egy a projekttapasztalatokat bemutató fenntartási jelentést minden 12. hónapot
követő 60 napon belül, míg a 36. hónapot követően záró fenntartási jelentés benyújtásával
köteles a projekt lezárását kezdeményezni, melyben beszámol a vállalt indikátorok
teljesüléséről;

•

jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a támogatás részleges visszafizetése: a
kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeget a folyósítástól a
visszafizetésig terjedő időszakra számítva, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
mértékű kamattal növelt összeggel köteles visszafizetni. Az államháztartás központi
alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség
nem terheli;

•

a támogatás visszavonása: a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési
támogatás összegét a folyósítástól a visszafizetésig terjedő időszakra számítva a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összeggel köteles visszafizetni.
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet
kamatfizetési kötelezettség nem terheli;

•

amennyiben a támogatott távhőrendszer hatékony távfűtési rendszernek minősül, abban az
esetben energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházásként támogatható;

•

amennyiben 3 éven belül megkezdődik a beruházás, melynek eredményeképpen az érintett
távhőrendszer hatékony távfűtési rendszernek fog minősülni, abban az esetben
energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházásként támogatható;

•

a felmerülő Koordinációs költségek, illetve közbeszerzési költségek Csekély összegű (de
minimis) támogatásként támogathatók;

•

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén:
Amennyiben a Pályázati Felhívás keretében ekként nyújtott támogatás uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásnak és ennek keretében csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül, azt kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet)
szabályai alapján lehet nyújtani.
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Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új,
akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a
vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély
összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően
nyújtott csekély összegű támogatást annak a vállalkozásnak kell betudni, amely elvben
azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját
tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján
arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai
Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A Kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének
kivételével a támogatást nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének
(1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás
ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
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A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet vagy GBER) 46. cikke
értelmében a beruházási költségnek nem minősülő, támogatható költségek az 1407/2013/EU
bizottsági rendelettel összhangban, de minimis támogatási forma keretében támogathatók.
Előzőek alapján a koordinációs költségek, illetve közbeszerzési költségek vonatkozásában
kizárólag csekély összegű támogatás igényelhető, továbbá a csekély összegű támogatás
kizárólag ezen költségtípusok esetén vehető igénybe.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és ilyen
irányú felhívás esetén a Kedvezményezett köteles azokat bemutatni.
•

Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás esetén:
Ha a támogatott távhőrendszer teljesíti az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a
2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2012. október 25-i 2012/27/EU irányelv (a továbbiakban:
2012/27/EU irányelv) 2. cikk 41. és 42. pontja szerinti kritériumokat, azaz hatékony távfűtési
rendszernek minősül, a beruházás az általános csoportmentességi rendelet I-II. fejezete és
46. cikke (a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 15. alcíme) alapján energiahatékony távfűtéshez
és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásként támogatható.
Szintén támogatható a beruházás energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott
beruházási támogatásként, ha a Pályázó vállalja, hogy a jelen pályázati felhívás szerint
támogatott beruházás megkezdésétől számított három éven belül megkezdi azt a beruházást,
amely eredményeként meg fog felelni a 2012/27/EU irányelv 2. cikk 41. és 42. pontja szerinti
kritériumoknak.
Ha a Pályázó energiahatékony távhőrendszer üzemeltetőjének minősül (a GBER 2. cikkének
(124) bekezdése), vagy ha beleegyezik abba, hogy a rendszer hatékony távfűtési rendszerré
alakítására irányuló beruházást az ezen intézkedés keretében az elosztóhálózat
korszerűsítésére irányuló munkálatok megkezdésétől számított három éven belül megkezdi
(a távfűtésre és -hűtésre vonatkozó RRF-útmutató sablon 49. pontjára hivatkozva), a
támogatást a GBER 46. cikke alapján nyújtható, mint „Beruházási támogatás az
energiahatékony távfűtéshez és -hűtéshez".
Az elosztó hálózatra vonatkozóan az elszámolható költségek a beruházási költségek. A
támogatási intenzitás 50%, azzal, hogy – mivel az elosztóhálózatra vonatkozó támogatási
összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény különbségét
– a kedvezményezett köteles a beruházás hasznos élettartama alatt az abból származó
működési eredményt visszatéríteni a támogatást nyújtónak (attól kezdődően, ha a
beruházásból származó működési eredménye meghaladja a beruházási költségek 50%-át).
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A pályázat benyújtása előtt megkezdett projektek energiahatékony távfűtéshez és
távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás jogcímen nem támogathatók. A projekt
megkezdésének időpontja a legkorábbi időpont a következők közül: 1. beruházás építési
munkáinak megkezdése, 2. a berendezések megrendelésére irányuló első, jogilag kötelező
érvényű kötelezettségvállalás, vagy 3. más olyan kötelezettségvállalás, mely a beruházást
visszafordíthatatlanná teszi, attól függően, hogy melyikre kerül előbb sor. Nem tekintendő a
munkák megkezdésének a földterület megvásárlása és az olyan előkészítő munkák, mint az
engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági tanulmányok készítése.
Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás jogcímen nem
támogathatók olyan Pályázók, amelyek az általános csoportmentességi rendelet, a 37/2 011.
(III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerint nehéz helyzetben vannak a
támogatás odaítélésekor, kivéve azt az esetet, ha 2019. december 31-én nem voltak nehéz
helyzetben, de a 46. cikk 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz
helyzetbe kerültek.
Nem kaphat energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás
jogcímen támogatást olyan Pályázó, amely a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget
valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló,
Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének.
•

Azonos elszámolható költségek esetén a jelen Pályázati Felhívás szerinti támogatás az
általános csoportmentességi rendelet szerinti maximális intenzitásig halmozható más állami
támogatással. A jelen felhívás szerinti támogatás halmozható más elszámolható költségekhez
nyújtott támogatással, továbbá elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatással is.

Hozzájárulok, hogy:
•

a pályázatban megadott adatokat az NFFKÜ Zrt. – mint Támogató – nyilvántartsa és kezelje;

•

a köztartozások figyelemmel kísérése céljából a pályázati adatlapon megadott adószám a
Magyar Államkincstár és a vissza nem térítendő támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének
megismeréséhez;

•

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a
alapján a pályázatot befogadó szerv a pályázat benyújtásáról és a megítélt támogatásról
közzé tegye a következő adatokat a pályázati portálon és a Támogató honlapján: a Pályázó
neve, a pályázat tárgya, az igényelt és az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege, a
pályázati azonosító;
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•

az ellenőrzés során a Magyar Államkincstár az általa működtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott adatainkat a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet,
ennek hiányában a fejezetet irányító szerv (a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék,
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az
állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek részére
továbbítsa.

A Pályázati Felhívásban rögzített pályázati feltételeket elfogadom, a pályázati adatlapon
Pályázóként megjelölt Szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el.
Keltezés: 2022. ___._.

képviselő neve
képviselt szervezet
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