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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

ENERGIAKÖZÖSSÉGEK KIALAKÍTÁSÁT TÁMOGATÓ MINTAPROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
 
1. A PÁLYÁZAT CÉLJA 
 
Az Energiaklub, mint konzorciumi partner részt vesz a ’CE1449 ENES-CE - Collaboration between public 
bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe’ 
nemzetközi projektben, mely a helyi közösségek bevonásával felülvizsgálja az önkormányzatoknál 
meglévő energiaterveket és klímastratégiákat. Az ENES-CE projektről bővebben itt tájékozódhat:  
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENES-CE.html  
 
A pályázat célja egy (esetleg több) értékelhető, működőképes és követhető energiaközösségi 
mintaprojekt megvalósulása, amelyek más települések számára is példaként szolgálhatnak, illetve 
feltárják az energiaközösségek működtetésében rejlő nehézségeket, korlátokat, valamint javaslatot 
tehetnek a szükséges szabályozási környezet kialakítására. 
 
A mintaprojektnek az alábbi célok eléréséhez kell kapcsolódniuk: 

- az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, 
- a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése. 

 
Az energiaközösség definíciója és részletes leírása a 3. sz. mellékletben olvasható. A pályázatra 
jelentkezésnek nem feltétele a jogszabály szerinti energiaközösség megléte, de ennek megléte 
előnyként értékelendő. 
 
2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 
 
Forrás: a CE1449 ENES-CE - Collaboration between public bodies and citizen energy groups in 
implementing local energy strategies in Central Europe nemzetközi együttműködési projekt az Interreg 
CENTRAL EUROPE Programból, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogat. Az Energiaklub 
részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával együtt valósul meg. 
 
Rendelkezésre álló teljes keretösszeg: 4990 EUR (~1,8 millió forint) 
 
A kiválasztott projektötletek várható száma: 1-3 darab. Ajánlatkérő nem köti magát a keretösszeg 
felhasználáshoz, amennyiben nem kap szakmailag megfelelő pályázatokat. 
 
3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 
 
3.1. A pályázatot igénylők köre 
 
A pályázatot önálló szervezetként lehet benyújtani. Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi 
székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 
rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint: 
 

- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek; 
- Pályázó lehet helyi civil szervezet, vagy 5000 főnél kisebb település esetén a helyi 

önkormányzat vagy annak legalább 80%-os tulajdonában álló nonprofit szervezete is; 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENES-CE.html
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- A definíció szerint működő energiaközösség (előnyben részesítjük); 
 
A pályázó a mintaprojekt megvalósításba partnereket, alvállalkozókat bevonhat, de teljesítésükért úgy 
felel, mint sajátjáért és ezek szintén nem eshetnek a fenti kizáró okok hatálya alá. 
 
3.2.  Alkalmassági feltételek 
 
A pályázónak a mintaprojekt megvalósítási helyszínén kell székhellyel vagy telephellyel rendelkeznie, 
vagy részletesen megindokolni a kötődését és aktív, élő kapcsolatát a megvalósítási helyszínen élőkkel. 
 
A pályázó szervezetnek rendelkeznie kell az alábbiakkal: 
 

− legalább 3 éves helyi szintű közösségépítési tapasztalat VAGY legalább 10 referencia ezen a 
téren (pl. rendezvények, helyi akciók megszervezése) ÉS 

− legalább egy szakértővel, aki a szervezettel alkalmazotti vagy megbízotti jogviszonyban áll és 
valamilyen energetikai témájú akcióban, energetikai tervezésben/kivitelezésben részt vett 
már. Ennek a szakértőnek aktívan részt kell vennie a mintaprojekt megvalósításában (pl. 
koordinátorként). 

 
Pályázó vállalja, hogy kiválasztása esetén a mintaprojektet megvalósítja és pályázata benyújtásával 
nyilatkozik, hogy a mintaprojekt megvalósításához a szükséges jogosítványokkal, tudással és 
kapacitással rendelkezik. 
 
3.3. Pályázatot nem nyújthat be 
 
Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet és nem részesülhet támogatásban: 
 

a) akivel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. 
§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség áll fenn;  

b) aki olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott 
célokkal nincs összhangban;  

c) aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 82.§-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek;  

d) aki nem minősül átlátható szervezetnek;  
e) aki a pályázat benyújtásának időpontjában esedékessé vált és meg nem fizetett – az Áht. 50. § 

(4) bekezdése szerinti – köztartozása van;  
f) akinek a székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt 

köztartozása áll fenn;  
g) akinek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásokból eredő, 60 napot 

meghaladóan lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn;  
h) aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll vagy ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás van folyamatban. 
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4. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
 

A mintaprojekt-ötleteket a mellékelt sablon kitöltésével kell bemutatni. A bemutatott 
tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő költségeket az Energiaklub számla ellenében, átutalással 
fizeti meg, maximum két részletben.  
 

- A mintaprojekteknek létező igényekre kell választ adniuk és aktívan bevonniuk a 
megvalósításba a helyi közösséget, ill. annak tagjait. Ennek módját és mértékét a pályázatban 
részletesen be kell mutatni. 

- A mintaprojektnek energiafogyasztás csökkentést vagy megújuló energia hasznosítást kell 
eredményeznie. A pályázatban az elvárt eredményeket részletesen be kell mutatni. 

- A mintaprojektek megvalósítónak vállalnia kell az eredmények fenntartását, gondozását, 
üzemeltetését a megvalósítást követő legalább 3 évig.  

 
Előnyben részesülnek azok a javaslatok, amelyek olyan településen valósulnak meg, amelyik 
rendelkezik SECAP-pal vagy helyi klímastratégiával, amely tartalmaz a projektötletre vonatkozó 
intézkedést. 
 
A mintaprojekt megvalósításáról fotódokumentációt kell készíteni (legalább 20 db legalább 1 MB-os 
fénykép) és legalább egy időközi és egy záróbeszámolót írni a megvalósítás előrehaladásairól, sikereiről 
és nehézségeiről. 
 
A mintaprojektek témái lehetnek (nem kizárólagosan):  

− közösségi szigetelési akciók,  

− közösségi fatároló építése (tűzifa megfelelő szárításához) és használati rendjének kialakítása,  

− közösségi kerekpártároló vagy köz-bringák beszerzése és üzembe helyezése és használati 
rendjének kialakítása 

− stb. 
 
Néhány jó mintaprojekt példa:  

− https://1192budapest.wixsite.com/atalakulowekerle/ehw 

− https://www.youtube.com/watch?v=6GHxac9JQWU&ab_channel=M%C3%A9diacentrumDebr
ecen  

 
4.1.  A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam 
 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 6 hónap vagy legkésőbb 2022. 
március 18. 
 
Pályázat már folyamatban levő projektre is benyújtható. Ebben az esetben azt kell bemutatni, hogy az 
ENES-CE projekt által nyújtott kiegészítő forrás milyen hozzáadott értéket ad a már folyamatban lévő 
projekthez. 
 
4.2. Előleg igénylés, finanszírozás 
 
A projekt megvalósításához előleg vagy rész-számlázási lehetőség nem igényelhető. A pályázat összege 
a záróbeszámoló elfogadása és a teljesítésigazolás kiállítása után, végszámla ellenében, 30 napos 
fizetési határidővel történik meg.  

https://1192budapest.wixsite.com/atalakulowekerle/ehw
https://www.youtube.com/watch?v=6GHxac9JQWU&ab_channel=M%C3%A9diacentrumDebrecen
https://www.youtube.com/watch?v=6GHxac9JQWU&ab_channel=M%C3%A9diacentrumDebrecen
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A mintaprojekt(ek) megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg: 4990 EUR. 
 
5. A PÁLYÁZATI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI 
 
5.1. A szakmai értékelés szempontjai 

 

 Értékelési szempontok Értékelési skála 

1. A projekt célja és tartalma összhangban áll a Felhívás 
céljaival 

Igen Nem 

2. A projekt szakmai megvalósíthatósága 

2.1 A projekt jól meghatározott, világos célkitűzéssel 
rendelkezik. 

Igen Részben Nem 

2.2 A projekt tevékenységei reálisak és megfelelően 
alátámasztásra kerültek a pályázó által. 

Igen Részben Nem 

 A megvalósítás helyszínéül szolgáló településnek van SECAP-
ja vagy helyi klímastratégiája 

Igen Folyamatban Nem 

3. A projekt költségvetésének megalapozottsága és költséghatékonysága 

3.1 A projektbe betervezett költségtételek szükségesek, kellően 
alátámasztottak és nem tekinthetőek túlárazottnak. 

Igen Részben Nem 

4. A pályázó(k) alkalmassága 

4.1 A pályázó megfelel az 3.2. pont szerinti alkalmassági 
kritériumoknak.  

Igen Nem 

 
Nem támogatható az a pályázat, amelynél a szakértői értékelés során a fent felsorolt szempontok 
esetében minimum 2 értékelési szempontra „Nem” kerül megjelölésre. 
 
Az Energiaklub a beérkezett pályázatokat a szakértők bírálatát követően a lenti mutatókra megadott 
értékek alapján pontozza. A pontozás célja a támogatható projektek azonos szempontok szerinti 
összehasonlítása és rangsorolása. 
 
5.2.  Értékelés számszerűsíthető mutatói 

 

 Szempont megnevezése Mértékegység Pontszám1 

1. Az energiaközösségbe bevonni tervezett 
személyek száma. 

fő 1-10 

2. Az energiaközösségbe bevonni tervezett 
megújuló termelők összes teljesítménye. 

kW 0-10 

3. Tervezett energiamegtakarítás csökkentés kWh 0-10 

 
 
6. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

 
6.1. A pályázatok benyújtásának módja 

 
1 A maximális 10 pontszámot minden esetben az adott szempont szerint legtöbbet biztosító 
projektötlet kapja meg, a többiek arányosan kevesebbet.  
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A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani az biro.kinga@energiaklub.hu e-mail címre. 
 
Kérdésfeltevés 2021. szeptember 22-én 12 óráig lehetséges a fenti e-mail címen, melyre minden 
felkért ajánlattevő számára 24 órán belül válaszolunk. 
 
6.2. A pályázatok benyújtásának határideje 

 
A pályázatok benyújtása elektronikus úton 2021. szeptember 30. 12:00 óráig lehetséges. 

 
A pályázatok elbírálása: a beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követően az 
Energiaklub bírálja el. 

 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. október 4. 
 
6.3.  Benyújtandó dokumentumok 
 
A pályázathoz elektronikusan csatolandó dokumentumok: 

1) A pályázói adatlap (1. számú melléklet): a pályázó által cégszerűen aláírva és visszaszkennelve 
 

2) Az alkalmassági kritériumnak megfelelő, a projektötlet megvalósításában bevonni kívánt 
szakértő(k) önéletrajza, amiből egyértelműen megállapítható a szakértő(k) alkalmassága.  

 
3) A tervezett mintaprojekt megvalósítási ütemterve (excel formátumban, legalább havi 

bontásban bemutatva) 
 

4) Költségvetési terv (2. számú melléklet)  
 
7. Mellékletek 
 

1. sz. melléklet: Pályázói adatlap 
2. sz. melléklet: Költségvetési terv 
3. sz. melléklet: Energiaközösség definíciója 

 

mailto:biro.kinga@energiaklub.hu

