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HÍRLEVÉL 
Pályázati hírekről  

 
Mintegy 870 millió forintos pályázat indul közintézményi napkollektoros fejlesztésekre 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium napenergiát hasznosító rendszerek bentlakásos közintézmények 

kezelésében lévő épületekben történő telepítése céljából 2013. augusztus 5-től pályázatot hirdet. A támogatás 

akár teljes egészében is fedezheti az elismerhető bekerülési költséget. A pályázat keretösszege 867,2 millió 

forint, finanszírozása a kvótabevételek terhére történik. 

 

A pályázaton az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai irányítása alá tartozó, a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő szakosított szociális vagy otthont nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátást végző intézmények juthatnak támogatáshoz. 

 

A pályázaton elnyert forrásból napkollektor és csatlakozó elemeinek beszerzése, a kapcsolódó épületgépészeti 

rendszer meghatározott egységeinek korszerűsítése finanszírozható. A vissza nem térítendő, utófinanszírozású 

támogatás mértéke az elismerhető bekerülési költség 100 százalékáig terjedhet. Az igénybe vehető támogatás 

felső határa az engedélyezett, maximálisan befogadható bentlakásos gondozotti létszám alapján számított, 

fejenként legfeljebb 342.900 forint. 

 

Olyan beruházásokra lehet pályázni, amelyek a széndioxid-kibocsátást csökkentik és az energiahatékonyság 

javítását eredményezik. A telepítendő napkollektor-rendszernek továbbá szervesen illeszkednie kell az épület 

meglévő gépészeti rendszeréhez, és egész évben működőképesnek kell lennie. 

 

Az intézmények 2013. szeptember 5-től a forrás kimerüléséig nyújthatják be pályázataikat az NKEK Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére. A részletes pályázati 

dokumentáció a kormányzati portálon (www.kormany.hu) és a pályázatkezelő honlapján (www.nkek.hu) is 

megtalálható. 

 

Az új pályázati kiírás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2011 októberében meghirdetett, az Új 

Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer keretében megjelent, napkollektor-rendszerek kiépítését támogató 

lakossági pályázatának intézmények részére elérhető változata. A lakosság számára kiírt korábbi pályázat 

esetében a 2,97 milliárd forintos keretösszegből megvalósult beruházásoknak köszönhetően mintegy 4200 

háztartás energiaköltségei csökkentek. 

 

Erdei pihenőhelyek, tanösvények, kilátók létesítését támogatják 

 

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények 

megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet. 

Támogatást lehet igényelni erdei kirándulóhely, pihenőhely és tanösvény kialakítására, valamint 6 méternél 

magasabb erdei kilátó építésére. 

 

 

 

 

 

http://www.palyazatihirek.eu/energiatakarekossag/23-energiatakarekossagi-palyazatok/2688-mintegy-870-millio-forintos-palyazat-indul-koezintezmenyi-napkollektoros-fejlesztesekre
http://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/19-videkfejlesztesi-palyazatok/2693-erdei-pihenhelyek-tanoesvenyek-kilatok-letesiteset-tamogatjak
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Azon erdőgazdálkodók pályázhatnak, akik a közjóléti létesítmény megvalósítási helye szerinti erdőrészlet, 

vagy földterület vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznek az erdészeti hatóság 

jogerős engedélyező határozatával jóváhagyott Közjóléti Engedélyezési Tervvel és a támogatási kérelem 

benyújtásáig az építésiengedély-köteles létesítmények esetében az illetékes építésügyi hatósághoz igazoltan 

benyújtották az építési engedély iránti kérelmüket. 

 

A támogatás jellege és tárgya: 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatható tevékenységek: 

 

 erdei kirándulóhely kialakítása; 

 erdei pihenőhely kialakítása; 

 erdei tanösvény kialakítása; 

 „A” típusú erdei kilátó építése (6–8 méter magasságú); 

 „B” típusú erdei kilátó építése (8,01–11 méter magasságú); 

 „C” típusú erdei kilátó építése (11 méter feletti magasságú). 

  

A pályázat benyújtására 2013. október 1. és november 29. között van lehetőség. 

 
 

 

JKHK Egyesülete munkaszervezete 

 

 

Elérhetőség:       Ügyfélfogadás:  
 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület   H: 8:00 – 12 00; 13:00 – 19:00 

Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2.   K-P:  8:00 – 12 00; 13:00 – 17:00 

E-mail:jaszsagi.kistersegi@gmail.com 

Web: www.jkhk.hu 
 

Jászapáti, 2013. augusztus 28. 
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