
Gyakorlati útmutató  

 Strukturális alapok 2014-2020 

Hogyan tervezzünk egy több alapból finanszírozott működési 
programot az épületállomány energiahatékony felújítására  

Ön tervezi azokat a működési programokat, amelyek az EU befektetéseket alakítják majd a következő 7 évben 
az ön régiójában. Azt szeretné, hogy a strukturális alapok jussanak egy olyan tevékenységre, amely a 
vállalkozások és háztartások számára több kézzelfogható előnnyel jár, serkenti a helyi munkahelyek 
teremtését, különösen a depresszióban lévő építőipari ágazatban, magas hozamot generál és fenntartható 
hosszú távú elképzelésekkel indított magánbefektetéseket eredményez. Ennek a gyakorlati útmutatónak a 
célja, hogy régiója épületállományának energiahatékony felújításához egy több alapból finanszírozott 
működési program megtervezését segítse az alábbiakkal:  

  

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre 
  

A vonatkozó jogi követelmények és a források allokációjának áttekintése 
  

Példa épületállományuk felújításának egy több alapból finanszírozott működési programjának 
tervezetére 

K: Miért fektessünk energiahatékony felújításokba? 
Régiója épületállományának energiahatékony felújításába való befektetés valódi gazdasági, környezeti és 

társadalmi lehetőséget jelent. Ez az egyik leginkább költséghatékony intézkedés, mely nagy energia-

megtakarításokhoz, a CO2-kibocsátás csökkentéséhez, és a gazdasági növekedés felgyorsításához vezet helyi, 

nem exportálható munkahelyek létrehozásával. Egy koherens felújítási program jelentősen hozzájárul a 

városmegújításhoz a hátrányos helyzetű területeken, csökkenti a szegények számára nehezen megfizethető 

magas energiaköltségeket, és a jobb minőségű levegő révén hozzáadott egészségügyi előnyöket és a kórházi 

ápolások csökkenését eredményezi. Az előfinanszírozás a legnagyobb akadálya a régiója épületállományában 

szunnyadó óriási költséghatékony megtakarítási lehetőség megcsapolásának. A 2014-2020-as strukturális alapok 

kitűnő alkalmat nyújtanak az előfinanszírozáshoz való hozzáféréshez energiahatékony felújítási beruházások 

esetében több alap által finanszírozott energia célú mélyreható felújítási működési program tervezésével. 
  

 

K: Hogyan illeszkedik ez a több alap által finanszírozott működési program az EU 2020 

prioritásai eléréséhez kötelező tematikus célkitűzésekhez? 
Az épületfelújítások a 2020-ra elérendő intelligens, fenntartható és átfogó növekedés megvalósítására irányuló 

EU-stratégia középpontjában állnak - és ezt világosan elismerik azokkal a döntésekkel, hogy  

 1) előírnak egy kötelező minimális százalékos arányt az ERFA-ban, amelyet fenntartható energiába kell 

befektetni, ideértve az energiahatékonyságot is (a kevésbé fejlett régiókban 12%, a fejlett régiókban 

20%); 

  2) több mint kétszeresére emelik a fenntartható energiára és energiahatékonyságra szánt 

finanszírozást, amely így, a becslések szerint 23 milliárd €, az „Átmenet egy karbonszegény 

gazdaságba" elnevezésű 4. sz. tematikus célkitűzés keretében;  

 3) kibővítik az épületek energiahatékonysági beruházásokra való jogosultsági körét az ERFA-n túl is a 

Kohéziós Alap (amelyből a lakásszektort korábban kizárták) és az Európai Szociális Alap (amely a 

munkaerő Zöld Munkahelyekhez való továbbképzését támogatja) beruházásainak ösztönzésére.  

 Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre 



K: Miért tervezzünk több alap által finanszírozott működési programot? 
A projektek terepen érezhető hatásának maximalizálása, az adminisztrációs akadályok csökkentése és a jobban 

integrált fejlesztés megvalósítása érdekében a tagállamokat arra ösztönzik, hogy különböző alapokat egyesítsenek 

"több alap által finanszírozott" 2014-2020-as működési programokká. Egy több alap által finanszírozott működési 

program tervezése az épületállomány energiahatékony felújítására összpontosítva nemcsak az ERFA fenntartható 

energiára és energiahatékonyságra KÖTELEZŐEN fordítandó minimális százalékarányát tartja szem előtt, hanem 

az ERFA, a Kohéziós Alap, és az ESZA finanszírozásának összevonásával hatékonyabb eredmény elérésére nyújt 

lehetőséget.  
  

 

K: Biztosít-e könnyebb hozzáférést az új "Felújítási Hitel" a felújítások finanszírozásához? 
Igen, ezt a speciális, "kicsomagolt" pénzügyi eszközt a lakóhelyi építési ágazat számára a 2014-2020-as strukturális 

alapokban vezették be, hogy egy kiváltságos, "gyorsított" jóváhagyási folyamatot és kedvezményes feltételeket 

nyújtson az épülettulajdonosoknak az energiahatékonysági eszközökbe való befektetéshez köz- és magánforrások 

egyesítésével. 

 A több alapból finanszírozott felújítási működési programok alátámasztását 

szolgáló vonatkozó jogszabályi követelmények és a források allokációjának 

 áttekintése. 

FELÚJÍTÁSI HITEL : «Kicsomagolt» pénzügyi eszközök a felújítási befektetések támogatására  

Ezt a speciális, felhasználásra kész pénzügyi eszközt a lakóhelyi építési ágazat számára vezették be, hogy egy 

kiváltságos „gyorsított” jóváhagyási folyamatot és kedvezményes feltételeket nyújtson az 

épülettulajdonosoknak az energiahatékonysági eszközökbe való befektetéshez köz- és magánforrások 

egyesítésével. (Az ERFA és a Kohéziós Alap céljaira alkalmazható) 

4. sz. tematikus célkitűzés: 

  

A karbonszegény gazdaság felé való átmenet támogatása minden ágazatban 

  
Közös rendelkezésekről szóló rendelet: 9. Cikk (4) 

   



  

A 4. sz. 

tematikus 

célkitűzésnek 

megfelelő 

alapok 

  
  

Az ERFA-juttatás 

követelményei 

  

Beruházási prioritások 

az ERFA-ban 

  
  
  

Európai 
Regionális 

Fejlesztési 
Alap 

(ERFA) 
  

 
A 4. sz. tematikus célkitűzésbe való 
kötelező minimális befektetés 
százalékos aránya az ERFA rendelet 
szerint: 
  
Fejlettebb régiók: 20 % 
  
Kevésbé fejlett régiók: 12 % 
  
Átmeneti régiók: 15 %-os 

Az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák használatának támogatása a 
vállalkozásokban; 

  
ERFA-rendelet: 5. Cikk (4) (b)  

Az energiahatékonyság, az intelligens 
energiagazdálkodás és a megújuló 
energiák használatának támogatása az 
állami infrastruktúrákban, beleértve a 
középületeket, valamint a 
lakásszektorban; 
  

ERFA-rendelet: 5. Cikk (4) (c)  

  A Kohéziós Alap 

támogatási követelményei 

Beruházási prioritások 

a Kohéziós Alapban 

  

 
 
Kohéziós Alap 

 
Tekintettel arra, hogy az 
energiahatékonyság egyértelműen 
előnyösen hat a környezetre (amely a 
kohéziós finanszírozás előfeltétele), 
energiahatékonysági jogcímen az 
(állami és magán) lakásügy most már 
teljes mértékben jogosult a Kohéziós 
Alap támogatásában részesülni 
  
A 4. sz. tematikus célkitűzés 
vonatkozásában nincs minimális vagy 
maximális beruházási követelmény 

 
Az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák használatának támogatása a 
vállalkozásokban; 
  

Kohéziós rendelet: 3. cikk (a) (ii) 

 

Az energiahatékonyság, az intelligens 
energiagazdálkodás és a megújuló 
energiák használatának támogatása az 
állami infrastruktúrákban, beleértve a 
középületeket, valamint a 
lakásszektorban; 
  

Kohéziós rendelet: 3. cikk (a) (iii) 

  Az ESZA juttatás 

követelményei 

Beruházási prioritások 

az EU Szociális Alapjában 

  

  

Európai 

Szociális Alap 

(ESZA) 

  

ESZA-nak hozzá kell járulnia a 

karbonszegény gazdaság felé tartó 

átmenethez a fenntartható 

karbonszegény ipar és energiaágazatok 

körüli új munkahelyeken a 

foglalkoztathatóság támogatásával. 

  

A 4. sz. tematikus célkitűzésre 

vonatkozóan nincs minimális vagy 

maximális beruházási követelmény 

 

A karbonszegény, klíma barát, erőforrás-

hatékony és környezeti szempontból 

fenntartható gazdaság felé tartó átmenet 

támogatása a viselkedés, a szakismeretek 

és a képesítések adaptálásához szükséges 

oktatási és képzési rendszerek javításán, 

a munkaerő fejlesztésén, valamint a 

környezeti és az energia ágazatokban új 

munkahelyek létesítésén keresztül; 
  

ESZA-rendelet: 3 (2) (a) 

 

A fenntartható 

energiák és az 

energiahatéko

nyság 

támogatásána

k becsült 

értéke 2014-

2020 között 

23 milliárd €  



   Tartalmilag így nézhetne ki például egy több alap által finanszírozott 

működési programtervezet, mely az önök épületállományának 

felújítását célozza 

Hogyan lehetne az épületek energiahatékonyságát másképp beépíteni a működési programok 

kialakításába? 

Annak ellenére, hogy hatalmas előnyökkel jár egy az épületfelújításra összpontosító, több alap által finanszírozott 

működési program, tisztában vagyunk vele, hogy az energiahatékonyságra több működési program is vonatkozhat 

az Önök országában. Ebben az esetben kifejezetten javasoljuk, hogy tervezzenek az energiahatékonyság ügyének 

szánt, és koherens kritériumokkal minden vonatkozó működési programot átfogó külön prioritási tengelyeket. 

 4. sz. tematikus célkitűzés: 

A karbonszegény gazdaság irányába tartó átmenet támogatása minden ágazatban 

Egyéb vonatkozó tematikus célkitűzések 

  

5. sz.:  

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatmegelőzés és -kezelés támogatása; 

 6. sz.: 

A környezet megőrzése és védelme, valamint az erőforrás-hatékonyság előmozdítása 

 

Az épületek energiahatékonyságára 
vonatkozó legfontosabb adatok 

  
 Az épületek használják fel az EU energiafelhasználásának 40%-át, és 

bocsátják ki az üvegházhatású gázok 36%-át 

 A 2005-ös épületállomány 92%-a még 2050-ben is állni fog, és használatban 
lesz 

 A lakossági fogyasztók átlagos energiaszámlái 2050-re várhatóan 40%-kal 
lesznek magasabbak 

 1 millió € ambiciózus energiahatékonysági intézkedésekbe tett befektetés 19 
munkahelyet teremt 

 1 € állami beruházás az épületek energiahatékonyságába 5 € plusz 
költségvetési bevételt eredményez  

 Az energiahatékonyság az egészségügyi költségeket akár 42 €-val 
csökkentheti minden 100 € befektetése után 



  
Beruházási prioritások (3 
alap jogi követelményei 

alapján) 

  
A 

finanszírozá
s eredete 

   

Példa 

a célkitűzésekre 

  
Példa 

az intézkedésekre / 
projektekre 

  
  

 1. Befektetési prioritás: 

Vállalatok 
energiahatékonyságának 
előmozdítása  

ERFA / 
Kohéziós Alap 

1. sz. célkitűzés: 
A vállalkozások versenyképességének 
növelése az épületeik 
energiaigényének csökkentésével 

- A nagyvállalatok számára 
készített energiavizsgálatokkal a 
költség-hatékony előnyök 
kiemelése 
- Az energiaszolgáltatási 
szerződési piac fejlesztése, ahol 
az energiaszámlákból származó 
megtakarítás fedezi a beruházás 
költségét 
- Energiahatékonysági képzés 
nyújtása az épületüzemeltetési 
személyzet részére  

Európai 
Szociális alap 

2. célkitűzés: 
A munkaerő vállalatokon belüli 
fejlesztése 

ERFA / 
Kohéziós Alap 

3. célkitűzés: 
Az építési / felújítási KKV-k 
támogatása a piac ösztönzésével 

  

2. Befektetési prioritás: 

Az energiahatékonyság 
előmozdítása az állami 
infrastruktúrában  

ERFA / 
Kohéziós Alap 

1. sz. célkitűzés 
Közpénzek felszabadítása az 
energiaszámlák csökkentésével 

 
- Középületek felújítási 
programjainak kezdeményezése 
- Akadálymentesítési beruházások 
(pl. lift beépítés) beillesztése 
nagyobb felújítások rendszerébe 
azzal párhuzamosan, ahogy az 
energiamegtakarítások segítik a 
felmerülő költségek 
finanszírozását 
- ”Egyablakos” banki 
kapcsolattartási rendszer 
kialakítása a mélyfelújításokhoz 
- A magas energiahatékonyságú új 
et alkalmazó beruházások 
támogatása  

Európai 
Szociális Alap 

2. sz. célkitűzés: 
Az energiahatékony épületek által 
nyújtott előnyök tudatosítása 

Európai 
Szociális Alap 

3. sz. célkitűzés: 
Középületek akadálymentesítése az 
idősek számára 

Kohéziós Alap 4. sz. célkitűzés: CO2-kibocsátás 
csökkentése 

  

3. beruházási prioritás: 

Az energiahatékonyság 
előmozdítása a 
lakásszektorban  

ERFA / 
Kohéziós Alap 

1. sz. célkitűzés 

A szegénységben élő veszélyeztetett 

háztartások számára nehezen 
megfizethető magas 
energiaköltségek csökkentése 

- Minden szociális lakás 
mélyfelújítására irányuló program 
kezdeményezése 
- Épületek felújításának 
beillesztése egy szélesebb körű 
városrehabilitációs rendszerbe  
- Finanszírozási rendszer 
létrehozása a minimális 
követelményeket meghaladó 
felújításokhoz  
- A távfűtési hálózatok javítása  

ERFA / 
Kohéziós Alap 

2. sz. célkitűzés 
Hozzájárulás szegényebb környékek 
városrehabilitációjához 

  

Kohéziós Alap 

3. célkitűzés 
A beltéri levegő minőségének 
javításával a jólét, a munkahelyi 
termelékenység növelése, az 
egészségügyi feltételek javítása 

 

4. beruházási prioritás: 

A környezethez és az 
energiához kapcsolódó új 
munkahelyekhez szükséges 
oktatás és képzés javítása  

Európai 
Szociális Alap 

1. sz. célkitűzés: 
Új, zöld munkahelyek 
követelményeinek megfelelő 
szakértelem biztosítása 

- Piackutatás a munkaerőhiány / 
szakértelem hiányának 
felderítésére  
- Iskolai és egyetemi képzések 
energiaügyi auditorok, 
kisiparosok részére, 
energiahatékonysági 
vizsgálatokra stb.  

Európai 
Szociális Alap 

2. sz. célkitűzés: 
A jelenlegi munkaerő fejlesztése a 
munkanélküliség csökkentése 
érdekében 



www.RENOVATE-EUROPE.eu 

Az Újítsuk fel Európát kampány az EuroACE, a  

Vállalkozások Európai Szövetsége az Épületek Energiahatékonyságáért kezdeményezése.  

Kiemelt célja az európai épületállomány energiaigényének csökkentése  

80 %-kal 2050-re, a 2005-ös szinthez képest 

A REDay a kampány évente megrendezett eseménye.  
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