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MAI TÉMÁK 

 Bevezető: Mi az az EUCF? 

 Útmutató pályázóknak: Hogyan pályázzunk az 
EUCF felhívásra? 

 A Beruházási Koncepció: Mi az a Beruházási 
Koncepció és hogyan jutunk el odáig? 

 Segítség a városoknak: Milyen segítség áll a 
városok rendelkezésére az EUCF részéről? 

 Kérdések 



GreenDependent Intézet 

• 2005-ben alakult közhasznú egyesület spin-off szervezete 

• Küldetésünk: 
– "fenntartható életformák, termelési módszerek és 

fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és terjesztése” 
– Kutatás és mindennapi élet közti „kommunikáció” 

Kutatás 

Changing Behaviour (FP7) 

CIMULACT (H2020) 

ENERGISE (H2020) 

EnergyPROSPECTS (H2020) 

EU 1.5 Lifestyles (H2020) 

Akció 

Kislábnyom (KEOP, KMOP) 

EnergiaKözösségek (IEE, EON) 

Transparense (IEE) 

Spórolunk@kiloWattal (H2020)  

Fenntartható Fenntartó (H2020) 



Bevezető: 
Mi az az EUCF? 



150 -200 milliárd EUR/év 

2030 Energia- és éghajlatpolitikai célok 

A közpénzek nem lesznek 
elegendőek 

Magán-
források 

Source: Energy Cities 

EU Keretprogram 



Fenntartható energia projektek 
finanszírozási korlátjai 

Korlátozott személyi erőforrás és kapacitás 

Konzervatív hozzáállás a projektek finanszírozása terén 

Tapasztalathiány beruházási csomagok kialakítása terén 

Szándék hiánya a projekt előkészítésbe történő beruházás terén 

A választási és a beruházási ciklusok összehangolása bonyolult 



This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212 

a helyi fenntartható energetikai 
beruházások támogatása 
 

Városokkal a városokért – 



Title 

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212 

 
Célok és célkitűzések 

Legalább 225 beruházási koncepció elkészítése 

Műszaki, jogi és pénzügyi tanácsadás nyújtása 

Legalább 450 önkormányzati munkatárs képességfejlesztése 

Magán és EU-s források, valamint tanácsadói szolgáltatáshoz hozzáférés előmozdítása 

Több, mint 9000 város elérése, multiplikáló hatás 



Közép & Kelet (BG, CZ, HR, EE, LV, LT, SI, SK, PL, RO, HU) 
 
Észak & Nyugat (BE, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE, DK, UK) 
 
Dél (GR, IT, ES, MT, PT, CY) 



 
Pályázati felhívások 

1. felhívás: 2020. május 25. – október 2. 

3. felhívás: 2021. október-november 

2. felhívás: 2021. március 29. – május 31. 

4. felhívás: 2022. május-június 



A támogatott 
Beruházási 
Koncepciók (BK) 
száma 
felhívásonként a 
Közép és Kelet-
Európai régióban 

1. – 11 BK 

2. – 25 BK  

3. – 25 BK 

4. – 19 BK 

Összesen – 80 BK 

 
A Közép és Keleti régió 4 felhívása 



Pályázatok a CEE régióban 2020 ősz  



Útmutató pályázóknak: 
Hogyan pályázzunk az 
EUCF felhívásra? 



JOGOSULTSÁG 
ELLENŐRZÉSE 

1 

IGEN/NEM válaszok 5 
feltételre 

Egyszerű automatikus 
ellenőrzés 

2 

TELJES PÁLYÁZAT 

Pályázati 
formanyomtatvány és 

támogató 
dokumentumok 

Az értékelés 5 értékelési 
kritérium alapján történik 

TÁMOGATÁSI 
SZERZŐDÉS 

IGEN 
minden 

kérdésre 

Legtöbb 
pontot szerző 

pályázók 

Nem jogosult EUCF 
Helpdesk 

i 

Pályázat 
elutasításra 

kerül 

Hogyan néz ki a teljes pályázati 
folyamat?  



A pályázó egy települési vagy kistérségi önkormányzat, vagy 
önkormányzatok csoportosulása? 

A pályázó önkormányzat vagy önkormányzati csoportosulás teljes 
mértékben az EU27 területén található? 

Rendelkezésre tud-e bocsátani egy politikai elköteleződést 
bizonyító dokumentumot a beruházási koncepció kialakítására, 
melyen a polgármester vagy más felhatalmazott aláírása szerepel? 

Van a pályázó önkormányzatnak a közgyűlés által elfogadott 
SEAP, SECAP vagy hasonló energia/klíma terve? 

EUCF jogosultsági ellenőrzés 
Az ellenőrzésről 

• Egyszerű, automatikus és 
online elvégezhető 

• A jogosult pályázónak 
minden kérdésre IGEN-el kell 
válaszolnia 

• A nem jogosult pályázók az 
EUCF helpdesk-hez kerülnek 
átirányításra 

 

Elkötelezi-e magát a pályázó, hogy részt vegyen az EUCF két éves 
monitoring folyamatában? 

Ki jogosult EUCF támogatást kapni?  



Teljes pályázati űrlap 

Online kell kitöltenie a pályázónak; 

3 szakasza van:  

1) Pályázó azonosítása; 

2) A beruházási koncepció 
kialakítása; 

3) A beruházási projekt 
megvalósítása. 

 

 

• ff 

Támogató 

dokumentumok 

A) Fenntartható Energia Akcióterv 

(SEAP), Fenntartható Energia és 

Klíma Akcióterv (SECAP) vagy 

hasonló célokat feldolgozó terv; 

B) A polgármester vagy más releváns 

felhatalmazott támogató levele a 

projekt végrehajtását illetően; 

C) Öntanúsító űrlap az önkormányzat 

vagy önkormányzati csoportosulás 

képviselője által 

Mit kell benyújtani az EUCF 
pályázathoz? 



A pályázó 
azonosítása 

1.1. Az önkormányzat neve 

1.2. LAU (helyi közigazgatási 
egység) és NUTS 3 kódok 

1.3. Lakosság mérete 

1.4. Kapcsolattartó személye 

1.5. A szervezet 

1.6. Osztály/Részleg 

1.7. - 1.10. Kapcsolat / Cím 
részletei 

1 

A beruházási kon-
cepció kialakítása 

2 

2.1. A javasolt beruházási 
koncepció címe 

2.2. A támogatási összeg 
szétosztása 

2.3. A támogatás által 
finanszírozott tevékenységek 

2.4. A beruházási koncepció 
kialakításának irányítása 

2.5. Érintett felek bevonása 

A beruházási projekt 
megvalósítása 

3.1. A megcélzott beruházási 

ágazatok 

3.2. Tervezett intézkedések 

3.3. A beruházás tervezett 
mérete 

3.4. Tervezett hatások 

3.5. Megismétlés és kiterjesztés 

lehetősége 

3 

Milyen adatokat kell megadni a 
pályázati űrlapon?  



Cél 

Olyan tevékenységek támogatása, melyek 

szükségesek a beruházási koncepció 

kialakításához 

Támogatás felosztása 

Saját munkatársak 

Külső szakértők / 

Alvállalkozók 

€ 60,000 

EUCF  
Támogatás 

• Megvalósíthatósági tanulmányok 

• Mérnöki elemzések 

• Jogi tanulmányok 

• Társadalomtudományi tanulmányok 

• Piackutatás 

• Pénzügyi elemzések 

• stb.  

A támogatás 

által 

finanszírozott 

tevékenységek 

Egyéb 

Milyen tevékenységeket finanszíroz az 
EUCF támogatás? 



Ki lehet egy 

csoport(osulás) tagja? 

Formális vagy informális önkormányzati csoportosulások egy főpályázón 
keresztül adhatnak be pályázatot. A főpályázónak vagy a csoportosulásnak 
rendelkeznie kell egy Fenntartható Energia Akciótervvel, vagy hasonló 
energia- és éghajlatpolitikai témájú stratégiai dokumentummal. 

✔ A résztvevő önkormányzatok kapcsolatrendszerét és az egyes felelősségi 
körök bemutatását a pályázati űrlapon kell majd kifejteni. 

✔ Csoportosulások pályázatai előnyben részesülnek a bírálati folyamat során.  

✔ Sikeres pályázat esetén az egész csoport kap 60.000 EUR támogatást. 

✔ A főpályázó írja alá a támogatási szerződést és a támogatás is a főpályázónak 
kerül átutalásra. 

  

Mit kell figyelembe venni, amikor egy 
csoport(osulás)ként nyújtunk be pályázatot? 



• Az értékelő igazolja, hogy mindhárom 

támogató dokumentum benyújtásra került. 

• Hiányosan benyújtott dokumentáció estén a 

pályázatot nem lehet további értékelésre 

bocsátani. 

 

  

Benyújtott dokumentumok ellenőrzése 

5 értékelési szempont alapján: 

• Beruházás mérete 

• Energia megtakarítás 

• Irányítási struktúra 

• Érintettek bevonása 

• Az EUCF célkitűzéseinek való megfelelés 

 

  
 

 

 

  

Teljes pályázat értékelése 

A pontozásról • Mindegyik szempontra 0 és 5 közötti értéket adhat az értékelő. 

• A minőségi küszöb mindegyik szempont esetében min. 3 pont az elérhető 5-ból. 

• A kapott pontok medián (közép) értéke nyújtja a végső értéket. 

• Minden pályázó kap egy írásos értékelő visszajelzést.  

 

 

  

Hogyan történik a pályázatok 
elbírálása? 



B1. Irányítási struktúra 

B2. Érintettek bevonása 

B3. Az EUCF célkitűzéseinek 
való megfelelés 

Mennyire ambiciózus a beruházás az azonos régiós felhívásra benyújtott többi pályázat 

viszonylatában és a helyi adottságok függvényében? A beruházások 

összekapcsolása/csoportosítása előnyt jelenthet. 

Mennyire ambiciózusak a célok az azonos régiós felhívásra benyújtott többi pályázat 

viszonylatában és a helyi adottságok függvényében? 

A1. Beruházás mértéke 

50% 
A2. Energia megtakarítás 

50% 

Mennyire megfelelő és szilárd a belső szervezeti struktúra és a döntéshozatali folyamat a 

beruházási koncepció kialakítására? 

A fontosabb érdekeltek egyértelmű azonosítása és a tervezett beruházási projekttel 

kapcsolatos szükségleteik és elvárásaik megfelelő értelmezése. Az azonosított érintettek 

bevonására vonatkozó megfelelő stratégia a beruházási koncepció kialakításának 

folyamatába. 

A pályázatnak az EUCF alapvető célkitűzéseivel történő megfelelése. Annak bemutatása, 

hogy egy megalapozott beruházási koncepció kerül kialakításra, mely előzetes elemzést 

nyújt a projekt egyéb, kiegészítő hatásaival kapcsolatban, valamint figyelembe veszi, hogy 

miként lehet a beruházási projektet megismételni vagy kiterjeszteni. 

Kvantitatív és 

kvalitatív 

Kvalitatív  

B 

A 

20% 

40% 

40% 

Értékelési szempontok Követelmény 

40% 

Súlyozás 

60% 

Az értékelési szempontok 



Az 1. kör eredményei a CEE régióban 



2 

Pályázati szakasz 

1. Jogosultság 
ellenőrzése 

2. Teljes pályázat 

 Sikeres pályázatok 

Elutasított pályázatok 

Átirányítás a Központi 
Helpdesk-hez segítségért 

3 

Támogatási Szerződés 
megkötése 

Támogatási Szerző-
dés előkészítése és 
aláírása 

EUCF Kedvezmé-
nyezett megkapja a 
támogatás első 
részletét (70%) 

4 

Beruházási Koncepció 
kialakítása 

EUCF támogatást nyújt a 
Kedvezményezetteknek a 
Beruházási Koncepcióik 
kialakításában 

Standardizált 
eszközök és 
dokumentumok 

Technikai segítség 

Kapacitás fejlesztés 

5 

Beruházási Koncepció 
megvalósulása 

2 hónap 2 hónap 12 hónap 24 hónap 

Beruházási Koncepció 
jóváhagyása 

EUCF Kedvezmé-
nyezett megkapja a 
támogatás második 
részletét (30%) 

Monitoring 
jelentések a 
beruházási koncepció 
megvalósulásáról 

Előpályázati szakasz 

EU-s események 

Webinárok és 
információs alkalmak 

1 

Önkormányzatok 
megismertetése az EUCF 
lehetőséggel az alábbiak 
segítségével: 

EUCF honlap 

 
Az EUCF lépésről lépésre 

Kapacitásbővítő 
rendezvények 



A projekt útja 
informatikai szemszögből 

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 
keretprogramja támogatásával jött létre, a 

864212. számú támogatási szerződés révén @eucityfacility  



A projekt útja informatikai szemszögből 

EUCF 
Tájékoztatás 

Előpályázat Pályázat 
Támogatási 
Szerződés 

Beruházási 
Koncepció 
kialakítása 

Beruházási 
Koncepció 

megvalósítása 

Felhasználói 
regisztráció 

Beadás 

EUCF felhívás 
megnyílik 

EUCF felhívás 
bezárul 







fmp.eucityfacility.eu 



Teljes pályázati űrlap (részlet) 



Teljes pályázati űrlap (beadás) 



A projekt útja informatikai szemszögből 

Helpdesk 

EUCF 
Tájékoztatás 

Előpályázat Pályázat 
Támogatási 
Szerződés 

Beruházási 
Koncepció 
kialakítása 

Beruházási 
Koncepció 

megvalósítása 

Felhasználói 
regisztráció 

Beadás 

EUCF felhívás 
megnyílik 

EUCF felhívás 
bezárul 



Kapcsolati űrlap 



Mi az a Beruházási 
Koncepció és hogyan 
jutunk el odáig? 



A beruházási koncepció egy olyan dokumentum, 
mely egy beruházási projekt ötletet fordít le 
pénzügyi nyelvezetre, hogy  forrásokat tudjunk 
mozgósítani a megvalósításához. 

Mi az a Beruházási Koncepció? 

Mi a célja egy beruházási koncepciónak? 

▪ A pénzügyi intézmények és beruházók számára 
olyan információ biztosítása, mely ahhoz 
szükséges, hogy egyszerűen és gyorsan 
tudjanak megítélni egy beruházási projektet. 

▪ A klíma és energia tervek megbízható 
beruházási csomagokká alakítása, és ezáltal 
források biztosítása az önkormányzat számára. 



Egy „előzetes” a beruházási projekt legfontosabb 
elemeiről: 

A tervezett beruházás összefoglalása 

• A teljes beruházási összeg 
• Pénzügyi források 
• A tervezett beruházás helyszíne 
• Az önkormányzat vagy társulás 
• A megcélzott szektorok 
• A beruházás áttekintése és céljai 
• Becsült költségek és források 
• Gazdasági kivitelezhetőség  
• Várható hatások 

Mellékletek 

A beruházási koncepció fő részeinek 
kiegészítésére szolgáló támogató dokumentumok 

A nyomtatvány felépítése 

A tervezett beruházási 
projekt leírása 

1 

2 Támogatók és (helyi) 
érdekelt felek 

3 
 Jogi elemzés 

4 Gazdasági és pénzügyi 
elemzés 

5 
Beruházási 
menetrend 

Hogyan épül fel egy beruházás koncepció? 



• Célok;  

• Projekt háttere, 
kontextusa és éreleme; 

• Projekt leírása; 

• Piacelemzés és 
korlátok; 

• A várható hatások 
összefoglalója; 

• Megismételhetőségi 
és/vagy kibővítési 
(upscaling) 
lehetőségek; 

• Beruházási 
komponensek 
összefoglalója.   

A tervezett beruházási 
projekt leírása 

1 

Támogatók és (helyi) 
érdekelt felek 

2 

• A projekt 
támogatóinak 
bemutatása; 

• A vagyontárgyak 
tulajdonosi viszonyai 
és a menedzsment 
struktúra;;  

• A projekt 
támogatóinak 
kockázatelemzése; 

• (Helyi) érintettek 
elemzése. 

  Jogi elemzés 

3 

• A tervezett 
beruházásra 
vonatkozó jogi 
követelmények ; 

• Lehetséges 
jogi/szabályozási 
ösztönzők; 

• Lehetséges 
jogi/szabályozási 
akadályok; 

• A beruházási 
projekttel 
kapcsolatban végzett 
előkészítő 
tanulmányok és 
elemzések. 

Gazdasági és pénzügyi 
elemzés 

4 

• A beruházási projekt 
várható költségei és 
bevételei; 

• Gazdasági 
kivitelezhetőség ; 

• Kockázatok és 
intézkedések a 
kezelésükre; 

• Előirányzott 
finanszírozási 
megközelítés és 
anyagi források. 

Beruházási menetrend 

5 

• Technikai kisegítő 
tevékenységek; 

• Munkaterv. 

Milyen információkat kell megadni egy 
beruházási koncepcióban? 



Hogy jutunk el oda? 

Az EUCF segítséget nyújt a támogatottaknak a beruházási koncepcióik 
kialakításában: 

Technikai támogatás a Nemzeti Szakértőktől és az EUCF csapatától az 
EUCF Helpdesk-en keresztül. 

Kapacitásépítési lehetőségeek az önkormányzatok számára a regionális 
eseményeken keresztül. 

Egységes eszközök és domumentumok, mint például a 
formanyomtatványok, a beruházási koncepció kialakítására. 

Pénzügyi támogatás 60.000 eurós támogatás formájában azon tevé-
kenységekre, melyek a beruházási koncepció kialakításához szükségesek. 

Az EUCF támogatott-
jainak a támogatási 
szerződés aláírását 
követő 12 hónapon 
belül kell elkészíteniük a 
beruházási koncepciót. 



  
• A végső beruházási koncepciót az EUCF támogatottjai saját anyanyelvükön készítik el. 

• Angol összefoglaló: a beruházási koncepcióval kapcsolatos olyan alap információk 
összeírása, hogy az értékelők átlássák és jól megértsék azt. 

A beruházási koncepció angol nyelvű összefoglalója 

Hogyan kerül a beruházási koncepció 
jóváhagyásra? 

  

Jóváhagyás 

A támogatottnak el kell 
érnie egy minőségi 

szintet, hogy az EUCF 
támogatás második 

(30%) részletét is 
megkaphassa. 

Van lehetőség a doku-
mentum kijavítására és 
ismételt benyújtására, 
amennyiben hiányosak 

lennének az adatok, 
vagy számolási hiba 
történt volna benne. 

A támogatott 
önkormányzat benyújt 

egy jelentést, ha a 
belátható időn belül nem 

tudná befejezni a 
beruházási koncepciót. 



Az EUCF részéről elérhető 

háttértámogatás 



Segítség az EUCF-hez történő pályázásban 

Milyen segítség áll rendelkezésre a 
városok számára? 

Segítség a beruházási koncepció megtervezésében 

Segítség a beruházási koncepció megvalósításában 



EUCF Pályázók 
 

EUCF Támogatottak 
 

Nemzeti Szakértők 
 

Nyilvánosság 

Helpdesk csapata: 
 

EUCF csapat 
 

Nemzeti Szakértők 

A Helpdesk 



A Helpdesk 

EUCF honlap 
Speciális 
felület 

Helpdesk 

Támogatottak Pályázók 

Nemzeti 
Szakértők 

Nyilvánosság 



Hogyan léphetünk kapcsolatba a Helpdesk-el 

Ha már regisztrált az EUCF honlapra és be is lépett 

Ha még nem regisztrált az EUCF honlapra, akkor általános kérdéseket tehet fel 



Egyéb Helpdesk támogató eszközök 

Pályázói 
Útmutató 

 
 
 
 

Gyakran Feltett 
Kérdések 

(GYFK) 

Tudás-
központok 

Szójegyzék 

Útmutató a 
Nemzeti  

Szakértők 
számára 

Beruházási 
koncepció 

űrlap 



Nemzeti Szakértők és nemzeti hálózatok 

Nemzeti Szakértő 
GreenDependent Intézet 

Kapacitás építés 

Útmutatás a beruházási 
koncepció kialakításához 

A pályázók nemzeti Helpdeks-je 

Nemzeti hálózat 
Éghajlatvédelmi Szövetség 

Promóció 

Webinarok / 
információs események 



A honlap 

www.eucityfacility.eu 



Kérdések 



ce.hungary@eucityfacility.eu 
 
www.eucityfacility.eu 
  
@eucityfacility 
 


