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El zmények és jogszabályi
háttér
El zmények:
•
1992 : ENSZ Környezet és Fejl dés Világkonferencia –
Éghajlatváltozási Keretegyezmény
•
1997: Kiotói Jegyz könyv, Mo. 2004-ben ratifikálta
•
Nemzetközi kibocsátásjog kereskedelem
•
Kvóta: szabadon értékesíthet a nemzetközi piacon
Jogszabályi háttér:
•
Éghajlatváltozási törvény: 2007. évi LX. Törvény
•
Végrehajtási rendelet: 323/2007. (XII. 11.)
kormányrendelet, 121/2009. (VI.11.) mód. rendelet
•
Éghajlatváltozási stratégia (NÉS) – 2008 március
•
10/2009-es KvVM utasítás, 6/2010. (III. 31.) mód.

A Panel Alprogram
•
•
•
•
•

•
•
•
•

els dleges cél: széndioxid kibocsátás csökkentés
A Panel Alprogram feltételei NEM azonosak a korábbi Panel
pályázatokkal
energetikai auditálás- tanúsítás
pontos környezet-energetikai számítás
pályázatok támogatása:
- alap támogatás 30% (max. 500 000 Ft/lakás)
- klímabónusz 10-27% (max. 1 000 000 Ft/lakás) C-A++
- lehet önkormányzati támogatás nélkül kérni
- elérhet összes támogatás: ~30-60 %(+önkormányzati rész)
2009 december 31-én lezárult az alprogram
Nagy volt az érdekl dés, sok a pályázó
A pályázatok feldolgozása megkezd dött
Els részeredmények március végén születtek

Miért pont Panel Alprogram?
•

Éghajlatvédelmi szempont: nagy megtakarítás

•

sok épület

•

különösen rossz energetikai mutatók

•

Gazdaságossági szempont:

•

nagy blokkokban lehet a fejlesztést végezni

•

Társadalompolitikai szempont:

•

támogatásra szoruló tulajdonosok

•

demonstrációs hatás- tudatosság növelése

A beadással kapcsolatos
tapasztalatok
•
•
•
•
•
•
•

Nagy volt az érdekl dés (telefon, email,
személyes megkeresések), sok a pályázó
Elektronikus beadás, ügyfélkapu + papír alapon
Sok volt a probléma :
Adatlap és verziói
KESZ kitöltés –csak az útmutatóban
meghatározott szakért tölthette ki
Év végén sokan nem kaptak azonosítószámot
Ügyfélkapus hibák

Az értékeléssel kapcsolatos
tapasztalatok
Formai értékelés során tapasztalt leggyakoribb hibák, hiányosságok:
Az elektronikus beadást követ 8 napon túli postai feladás, ez leggyakrabban 9, 10 nap.
Kétlépcs s pályázat esetében az önkormányzati határozat tartalmilag nem felel meg a Pályázati
Útmutató 6. sz. mellékletének.
Esetenként el fordul, hogy a lakóközgy lési jegyz könyv nem a ZBR Panel Alprogramjában
való részvételre vonatkozik, hanem egy más konkrét pályázatra.

Tartalmi értékelés során tapasztalt hibák, hiányosságok:
•

Hiányzik a nyilatkozat arról, hogy a lépcs ház, melyben nyílászárót kívánnak cserélni, f tött-e,
illetve a lakások 90%-ban a nyílászárók h átbocsátási tényez je megfelel a h technikai
el írásoknak.

•

Kétlépcs s pályázat esetén gyakran hiányzik az önkormányzati határozat.

•

Az adatlap a támogatási döntésr l hibásan, illetve hiányosan kerül kitöltésre.

•

T zoltósági szakvélemény, gázszolgáltató szakvéleménye hiányzik.

•

Esetenként a pénzügyi adatok nincsenek összhangban a különböz adatlapokon és a
költségvetésben.

•

Lépcs házak h -és füstelvezetésére vonatkozó el írások teljesülésének igazolása nem kerül
csatolásra.

•

Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházás esetén hiányzik a mellékszámítás.

•

A KESZ táblázat hibás, vagy hiányos.

Pályázati helyzet I. beadások
ZBR Panel 2008 pályázatok helyzete 2010. szeptember 1.
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Pályázati helyzet II. - pénzügyek
ZBR Pan el 2008 pályázatok pén zügyi adatai 2010. szeptember 1.
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ÖM Lakóépületek és Környezetük
Felújításának Támogatása megnevezés
el irányzatból finanszírozandó (Ft)

KvVM ZBR végrehajtásának feladatai
megnevezés fejezeti kezelési el irányzatból
finanszírozandó (Ft)

Pályázati helyzet III. beadások
ZBR Panel 2009 pályázatok helyzete 2010. szeptember 1.
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Pályázati helyzet IV.
pénzügyek
ZBR Panel 2009 pályázatok pénzügyi helyzete 2010. szeptem ber 1.
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Az Energiahatékonysági Alprogram

•
•
•
•

•

els dleges cél: széndioxid kibocsátás
csökkentés
Rendelkezésre álló keret 2 milliárd forint
Támogatás igénybevételére jogosultak köre:
Hagyományos technológiával épült ingatlanok
esetében:
–természetes személyek,
–lakásszövetkezetek,
–társasházak
Iparosított technológiával épült ingatlanok
esetében csak természetes személyek
pályázhatnak, és kizárólag nyílászáró cserére.

Az Energiahatékonysági Alprogram
Támogatható tevékenységek köre:
•
•
•
•
•
•

•

Nyílászárók energiamegtakarítást eredményez felújítása vagy
cseréje
Épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív
hasznosítására
Épületek nyári h védelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvet
szerkezetek beépítése
Homlokzatok és födémek h szigetelése
Meglév f tési és használati melegvíz rendszerek felújítása,
korszer sítése átalakítása és h visszanyer s szell zési rendszer
létesítése
Megújuló energiafelhasználás növelése: napkollektorok
(melegvíztermelésre), napelemek (áramtermelésre), faapríték,
pellet és faelgázosító kazánok, h szivattyú, szélenergiát
hasznosító rendszer telepítése
Új építés , energiatakarékos házak építése

Az Energiahatékonysági Alprogram
Nem elszámolható költségek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyik támogatható tevékenység keretén belül sem számolhatóak el az
alábbi költségek:
szállítási díj, állapotfelmérés, tervezés díja
kiszállási díj, tervezés, engedélyezés költsége
beruházás utáni helyreállítási munkálatok anyag és munkadíja
területfoglalási díj, raklap bérleti díj, közrem ködési díj
ideiglenes mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó
költségek
törmelék, sitt elszállítása, konténer bérlése, engedélyezési, hatósági díjak
m szaki ellen rzés, felújítási munkálatok
organizációs költségek (fa kivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka)
pályázat elkészítéséhez kapcsolódó költségek:
o pályázatírás díja
o tulajdoni lap költsége
o postaköltségek
o sokszorosítás költsége

Alaptámogatás
Nyílászáró csere/ nyílászáró utólagos h szigetelés:
Maximálisan figyelembe vehet beruházási költség: 1.850.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 555.000,- Ft
F tés- és használati melegvíz ellátás korszer sítése:
Maximálisan figyelembe vehet beruházási költség: 2.100.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 630.000,- Ft
H szigetelés:
Maximálisan figyelembe vehet költség: 1.800.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 540.000,- Ft
Megújuló energiaforrás hasznosítása:
Maximálisan figyelembe vehet beruházási költség: 4.900.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 1.470.000,- Ft
Az igényelhet alaptámogatás tehát összesen maximum 3.195.000,- Ft

Klímabónusz
A KlímaBÓNUSZ támogatás hatékonyság arányos támogatás
Amennyiben a beruházással érintett épület a felújítás eredményeképpen eléri
legalább a „B” energetikai kategóriát, akkor a Pályázó jogosult a
KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A támogatás mértéke az elért kategóriától függ,
mértéke a pályázat szempontjából elismerhet felújítási költség 10-30%-a. A
célzott kategória lehet: B, A, és A+. Az elnyerhet támogatás mértéke nagyobb,
ha magasabb kategóriába kerül az épület. A százalékban kifejezett támogatási
arány a beruházással elért kategória emelkedésének megfelel en növekszik.
Amennyiben a beruházást követıen az érintett ingatlan energiakategóriája nem
éri el a „B” kategóriát, a Pályázó nem jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra.
Klímabónusz támogatás
Kiegészít támogatás mértéke

10%

20%

30%

Elért energetikai kategória

B

A

A+

Max. támogatás

200 000 Ft

600 000 Ft

1 000 000 Ft

Új energiatakarékos házak
építése

Támogatási feltételek

Támogatott energetikai kategória

A+

Támogatás mértéke (lakásonként)

Max. 25 000 Ft/m2

Maximális támogatás mértéke (lakásonként)

3 250 000 Ft

Pályázatok benyújtási módja, határideje
és helye
A pályázat az alábbi f részekb l áll:
•pályázati formanyomtatvány (adatlapok),
•CD-n kell benyújtani a pályázati kiírás 3. számú mellékleteként
szerepl Környezetvédelmi Energetikai Számítást (KESZ számítás)
a CO2 kibocsátás csökkentés és energiahatékonyság kalkulációja
végett
•Mellékletek
A jelen kiírásban említett összes energetikai és CO2 számítást a mérnökkamarai
névjegyzékben -(www.mmk.hu): Épületek energetikai tanúsítása szakért - teljes kör
(ENt-Sz)- valamint az építészkamarai névjegyzékben szerepl - (www.mek.hu): Szakért
- épületenergetika - SZÉSZ 8-szakért k által kell elvégeztetni és azt elektronikus
formában (CD lemezen) kell megküldeni a pályázatkezel részére, mellékelve
számításokat tartalmazó file-okat kép vagy .pdf formátumban, illetve a számítást végz
szakember által aláírt nyilatkozatot (2. számú melléklet).

Pályázatok benyújtási módja, határideje
és helye
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani, melyhez
csatolni kell az energetikai és CO2 számításokat tartalmazó CD-t 1 példányban.
Az eredeti példányt a borítón „E” bet vel kell megjelölni, és abban az eredeti
(nem másolt!) formanyomtatványokat kell elhelyezni. Az egy eredeti és egy
másolati példányt egymástól különrendezve, összef zve, de egy borítékban,
ajánlott küldeményként kell az Energia Központ Nonprofit Kft. részére
megküldeni.
Energia Központ Nonprofit Kft. ;1437 Bp. Pf. 328. ZBR-EH-09
Figyelem: Amennyiben a pályázati dokumentáció két példánya egymástól
különálló küldeményként érkezik be az EK Nonprofit Kft. címére, abban az
esetben a pályázat formai elégtelenség miatt kizárásra kerül az értékelési
folyamatból!

Egyéb programok
ZBR izzócsere program
ZBR háztartási gépcsere program (lezárult)
Hasznos linkek:
www.kvvm.hu
www.fi.kvvm.hu
www.energiakozpont.hu
Elérhet ségünk: zbr@kvvmfi.hu
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