Otthon Melege Program – Gyakran Ismételt Kérdések
Kivonat
Az Otthon Melege Program által nyújtott vissza nem térítendő támogatás egyéb
támogatásokkal történő együttes felhasználása
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program és a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program keretében 2017. február 24-én meghirdetett, „Lakóépületek
energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel”
elnevezésű uniós forrású hitelprogramok (azonosító jelek: GINOP-8.4.1/A-17 és VEKOP5.2.1-17; a továbbiakban: Hitelprogramok) keretében lakóépületek hőszigeteléséhez, fűtési
rendszereinek korszerűsítéséhez, nyílászáró szerkezetek cseréjéhez, világítási rendszerek
energiatakarékos átalakításához, továbbá megújuló energiát hasznosító rendszerek (napelem,
napkollektor, biomassza kazán, hőszivattyú) telepítéséhez az MFB Pontok valamelyikén
kölcsön (a továbbiakban: Kölcsön) igényelhető. A Kölcsön kamata 0%.1
A beruházások megvalósításához Kölcsön igénybevételére akkor van lehetőség, ha a pályázó
(hiteligénylő) és a megvalósítandó beruházás megfelel a Hitelprogramok Termékleírásában és
Eljárási Rendjében foglalt feltételeknek.
Egy adott projekten belül a Kölcsön és az Otthon Melege Program (OMP) által nyújtott
vissza nem térítendő támogatás egyidejű felhasználására is van lehetőség. A két program
azonban elkülönül egymástól: a hitelkérelmet és az OMP-re vonatkozó pályázatot
külön-külön kell benyújtani. A két támogatás együttes igénybevételéhez kapcsolódó
ügyintézések és előírások megismerése az igénylő feladata és felelőssége.
A számlák elszámolása egy példán levezetve a következőképpen történik.
Beruházás költségösszetétele:
a) az elszámolható összköltség min. 10%-a (a Kölcsön Saját Forrása);
b) 40% OMP támogatás;
c) 50% Kölcsön.
Az adott beruházás költségösszetételét mind a Hitelprogramok Hitelkérelmi
nyomtatványában2, mind az OMP elszámolás benyújtása során jelezni szükséges.

A Hitelprogramokról bővebben itt olvashat: https://www.mfbpont.hu/lakossagi-hiteltermekek.
Az OMP támogatást a Hitelkérelmi nyomtatvány forrásösszetételi táblájában („A projekt finanszírozási forrásainak
összetétele”) „az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás” sorban kell feltüntetni.
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1. lépés – Kérelmek benyújtása
1. OMP támogatási igény benyújtása az NFM felé;
2. hitelkérelem benyújtása az MFB pontok valamelyikén.

2. lépés – Kérelmek feldolgozása
Az OMP támogatási igény benyújtásától számított 150 napon belül a nemzeti fejlesztési
miniszter dönt az előterjesztett pályázatok támogathatóságáról. Támogatásban részesülő
kérelem esetén elektronikusan aláírt Támogatói Okirat kerül kiállításra, mely dokumentum a
döntési értesítővel egyidejűleg kerül elektronikus úton megküldésre.
A hitelkérelem formai ellenőrzése annak benyújtásától számított legfeljebb 20 naptári napon
belül megtörténik. A tartalmi ellenőrzés és a hitelbírálat elvégzésének, valamint a döntés
meghozatalának határideje a hitelkérelem befogadásáról szóló értesítés dátumától számított
legfeljebb 60 naptári nap. A kölcsönszerződés a kölcsönnyújtásra vonatkozó jóváhagyó
döntés meghozatalától számított 90 napon belül köthető meg.

3. lépés – Beruházás megvalósítása
Az OMP támogatási igény, valamint a hitelkérelem benyújtását megelőzően a beruházás
fizikai megvalósításához kapcsolódóan kiállított számlák elszámolására nincsen lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Hitelprogramok keretében a hitelkérelem benyújtásának
napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható azzal, hogy ebben az esetben is csak
a projekt-előkészítési tevékenységekkel kapcsolatban a hitelkérelem benyújtásánál legfeljebb
180 nappal korábban kiállított számla fogadható el.

4. lépés – Kölcsön igénybevétele
A Kölcsönből – a többi folyósítási feltétel teljesülését követően – abban az esetben
igényelhető kifizetés, ha a Végső Kedvezményezett igazolta az elszámolható költségek min.
10%-ának kifizetését (ez a Kölcsön Saját Forrása), valamint az OMP támogatás
előfinanszírozását (a Hitelprogramok keretében ez „az államháztartás alrendszereiből
származó egyéb támogatás” részét képezi, ami a Kölcsön Saját Forrásával együtt a Kölcsön
Önereje).
A Hitelprogramok keretében a Végső Kedvezményezett vagy kizárólag szállítói, vagy szállító
és utófinanszírozás formájában igényelhet lehívást az MFB Pontok közreműködésével.
Amennyiben a Végső Kedvezményezett a Kölcsön folyósításakor szállítói finanszírozást kér,
a folyósítás a számlák benyújtását és a folyósítási feltételek teljesítését követően a szállító,
míg utófinanszírozás esetén a Végső Kedvezményezett számlájára történik.
Felhívjuk a Végső Kedvezményezettek figyelmét arra, hogy a hitel keretében a számlák
utófinanszírozásban történő elszámolására – a számlák egy csomagban történő benyújtásával
– legfeljebb két alkalommal van lehetőség, legfeljebb összesen a Kölcsön 50%-ának erejéig.
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A Kölcsön igénybevétele során az MFB Ponton leadott eredeti számlák az MFB Pont által
záradékolásra kerülnek, amely igazolja, hogy a számla összegéből mennyi került a Saját
Forrás, és mennyi a Kölcsön terhére elszámolásra. Az OMP Végső Kedvezményezett által
történő előfinanszírozását jelentő rész (azaz a – fentieknek megfelelően – a Hitelprogramok
keretében „az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás”) vonatkozásában a
számla nem kerül záradékolásra.

5. lépés – OMP támogatás igénybevétele
Az OMP pénzügyi elszámolást elektronikus úton szükséges benyújtani a záradékokkal ellátott
számlák egyidejű csatolásával.
Az elszámolni kívánt eredeti számlákon az OMP támogatáshoz kapcsolódó záradékot a
kedvezményezettnek szükséges elhelyeznie.
A benyújtandó számlákon szereplő záradékok tehát:
1. a Kölcsön Saját Forrásának felhasználását igazoló MFB Pont záradéka;
2. a Kölcsön folyósítását igazoló MFB Pont záradéka;
3. Kedvezményezetti OMP záradék.

FONTOS!
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Végső Kedvezményezett ugyanazon projekt
megvalósítása során mind az OMP keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatást,
mind a Hitelprogramok keretében nyújtott Kölcsönt teljes körűen fel kívánja használni,
a fent leírtak alapján
• az OMP keretében nyújtott támogatás kifizetését csak azt követően igényelje,
hogy a közreműködő MFB Ponthoz elszámolás céljából már az összes számlát
benyújtotta (azaz az OMP keretében csak egyszer igényeljen elszámolást);
• a Végső Kedvezményezett az OMP miatt a számlákat csak az MFB Ponthoz
történő benyújtást követően lássa el záradékkal;
• a szállítói finanszírozást – amennyiben az OMP erre lehetőséget nyújt – ne az
OMP, hanem a Hitelprogramok keretében igényelje!
Arra kérjük az igénylőket, hogy az együttes felhasználás érdekében a Gyakran Ismételt
Kérdések jelen kiegészítését alaposan tanulmányozza át.
A fentiek figyelmen kívül hagyása esetén előfordulhat, hogy a Végső
Kedvezményezettnek nem lesz lehetősége a két program által a részére biztosított
támogatás (kölcsön) teljes körű igénybe vételére.
A két támogatás együttes igénybevételéhez kapcsolódó ügyintézések és előírások
megismerése az igénylő feladata és felelőssége.
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