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Alapvető keretek | 1

Működési célországok
Támogatható szektorok

Támogatható tevékenységek



Keretszámok | 2

Teljes 2020-as keret: 800.000.000 Ft - 1.000.000.000 Ft

Felhívások: 2

1. 2020 tavasz – 400.000.000 Ft (lezárult)

2. 2020 ősz – 4-600.000.000 Ft

Minimum igényelhető támogatás: 15.000.000 Ft

Maximum igényelhető támogatás: 50.000.000 Ft

Elvárt minimum önerő: 15%

Ütemezés:

• 80% előleg

• 20% utófinanszírozás
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3

Beruházás-

előkészítés

Piackutatás

10%

Kapacitásfejlesztés

17%

Önálló tanulmány

16% Mitigáció

23%

Adaptáció

10%

Átívelő

67%

Megújuló energia 23%

Vízgazdálkodás 2%

Városi környezet 2%

Hulladékkezelés 5%

Mezőgazdaság 2%

Komplex 67%
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Formai követelmény

• polgári jogi szerződésben lefektetett munkamegosztáson alapuló együttműködés

• egyértelműsítendő a konzorciumot vezető személye és a hatáskörök, feleadatok felosztása

Támogatási követelmény

• támogatást kizárólag Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság,

felsőoktatási intézmény, klímapolitikai érdekképviseleti tevékenységet végző egyesület kaphat

Tagság

• hazai és a célországokban bejegyzett jogi személyek

Helyi tag lehetőségei

• önerőhöz hozzájárulhat

• referenciát biztosíthat

Konzorciumok támogatása | 6



Tippek és javaslatok | 7

• Projekthez szükséges szaktudással a kérelmező saját szervezeten/konzorciumon belül rendelkezik

Elbíráláskor előnyt jelent:

• Innovatív műszaki, tudományos, pénzügyi megoldások alkalmazása

• Fenntartható, helyben hasznosuló beruházást, eszközt készít elő a projekt

• A projekt szervesen kapcsolódik a kérelmező/konzorciumi tagok tevékenységéhez, van helyi tapasztalata

• A támogató levélből kitűnik, hogy a kibocsátó pénzügyi, természetbeni módon támogatást nyújt a projekthez
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Köszönöm a figyelmet!


