
 

 

 

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási 

Program 2022 

Megjelent a „Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022” pályázati 

felhívása 

A pályázat két részből áll: 

A. komponens: Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december 

havi energiaköltség növekmények fedezésére (önállóan is pályázható) 

B. komponens: Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen 

belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás (csak az A komponensssel 

együtt pályázható) 

A pályázaton olyan hazai mikro-, kis és középvállalkozások indulhatnak, amelyek: 

• 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. 

Az A. komponens esetében a támogatás összege a támogatás alapjának maximum 50 százaléka. A 

támogatás alapja: a 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, 

december hónapokra vonatkozó, számlával igazolható földgáz és villamosenergia havi nettó 

(mértékegységre számított) átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztásokkal.  

A kötelező vállalások: 

• a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023 III. 

negyedév végére,  

• a támogatott végrehajt legalább egy energiahatékonysági beruházást legkésőbb 2024. 

december 31-ig. 

Továbbá: 

A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő 

biztosíték nyújtására köteles. 
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A B. komponens igénybevételéhez feltétel, hogy a pályázó vállalkozás energiaköltség-növekmény 

támogatásban (A. komponens) részesüljön. Továbbá olyan energiahatékonysági beruházás 

megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen 

Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni és rendelkezik hatályos beruházási 

hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében. 

A támogatás összege a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének 

maximum 15%-a (önerő-kiegészítésként, maximum 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg). 

 

Szakértői csapatunk szívesen segít a pályázati felhívás részleteinek értelmezésében, a támogatási 

igénylés benyújtásában.  Keressen bizalommal elérhetőségeinken. Pályázattal kapcsolatos leveleiket 

a palyazat@hetfa.hu címre várjuk. 
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