Módosult a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című (RRF-6.2.1 kódszámú) felhívás –
Meghosszabbított benyújtási határidők
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve keretében megjelent "Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel
kombinálva” című (RRF-6.2.1 kódszámú) felhívás pályázati benyújtási határidejét a nagyszámú érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítjuk. A régiónként eltérő pályázati benyújtási
határidők az alábbiak szerint módosultak, valamint a felhívás egyes pontjai egyszerűsödtek, pontosításra kerültek, nem befolyásolva a pályázati feltételeket és a pályázat folyamatát:
Módosuló pont megnevezése
1.5. Pályázat benyújtásának határideje

3.8. Elszámolható költségek köre

6.2. Európai Uniós közös mutatók

Korábbi szöveg

1. ütem

Új szöveg

1. ütem

Fejér, Győr-MosonSopron, KomáromEsztergom, Vas,
Veszprém és Zala
megye

2021.12.06. 17:00
órától 2021.12.27.
18:00 óráig

Fejér, Győr-MosonSopron, KomáromEsztergom, Vas,
Veszprém és Zala
megye

2021.12.06. 17:00
órától 2022.01.16.
18:00 óráig

Baranya, Bács-Kiskun,
Békés, CsongrádCsanád, Somogy és
Tolna megye

2021.12.13. 17:00
órától 2022.01.03.
18:00 óráig

Baranya, Bács-Kiskun,
Békés, CsongrádCsanád, Somogy és
Tolna megye

2021.12.13. 17:00
órától 2022.01.23.
18:00 óráig

Borsod-AbaújZemplén, Hajdú-Bihar,
Heves, Jász-NagykunSzolnok, Nógrád és
Szabolcs-SzatmárBereg megye

2021.12.20. 17:00
órától 2022.01.10.
18:00 óráig

Borsod-AbaújZemplén, Hajdú-Bihar,
Heves, Jász-NagykunSzolnok, Nógrád és
Szabolcs-SzatmárBereg megye

2021.12.20. 17:00
órától 2022.01.30.
18:00 óráig

Budapest és Pest
megye

2021.12.27. 17:00
órától 2022.01.17.
18:00 óráig

Budapest és Pest
megye

2021.12.27. 17:00
órától 2022.02.06.
18:00 óráig

Azon költségeket, melyek az Európai Unió felé nem
elszámolhatóak és hazai költségvetési forrásból sem
kerülnek támogatásra, valamint nem részei az
elszámolandó önerőnek sem, Nem támogatható
tevékenység alá kell a pályázat költségvetésében
rögzíteni.

Bejegyzés törlésre került a felhívásból.

A 2021/2106 EU rendelet 2. cikkének (3) bekezdése alapján a
tagállamoknak évente két alkalommal – február 28-ig és
augusztus 31-ig – jelentést kell tenniük a Bizottság felé a közös
mutatókról. A jelentéstételi időszak a terv végrehajtásának teljes

időszakát felöleli, adott esetben 2020. február 1-jétől kezdődően,
az adott évre vonatkozó december 31-i és június 30-i határidőig.
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Mutató neve

Mutató neve

 Megtakarítás az éves primerenergia fogyasztásban

 Éves primerenergia-fogyasztási megtakarítás

 További működési kapacitás telepítése a megújuló energia
A jelentéstétel folyamata:

 Megújuló energia céljából létesített addicionális működési
kapacitás
A jelentéstétel folyamata:

A További működési kapacitás telepítése a megújuló energia
számára mutatóról egyszer, a projekt záró szakmai beszámoló
benyújtásakor szükséges adatot szolgáltatni.

A Megújuló energia céljából létesített addicionális működési
kapacitásmutatóról egyszer, a projekt záró szakmai beszámoló
benyújtásakor szükséges adatot szolgáltatni.

A Megtakarítás az éves primerenergia fogyasztásban mutatóról
csak abban az esetben szükséges jelenteni, amennyiben a projektben
a 2.1.2 pontban megjelölt műszaki tartalom megvalósítása került
kiválasztásra.

A Éves primerenergia-fogyasztási megtakarítás mutatóról csak
abban az esetben szükséges jelenteni, amennyiben a projektben a 2.1.2
pontban megjelölt műszaki tartalom megvalósítása került
kiválasztásra.

számára
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