Zöld Nemzeti Bajnokok (ZNB) program
Gyakori kérdések és válaszok
Mi az ügyfélszolgálat elérhetősége?
Ügyfélszolgálatunk két módon érhető el. Telefonon: 06 1 312 2213, és e-mailben: vali@ifka.hu címen.
Forduljanak hozzánk bizalommal, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08:00 – 17:00 óra között, pénteken
08:00 – 14:30 óra között.
Mikortól lehet benyújtani az előminősítési kérelmeket, és milyen határidők vannak?

A belépési kritériumoknak való megfelelést követően van lehetőség az űrlapok kitöltésére. A “Fejlesztési
koncepció és projektadatok” beküldésének feltétele a “Vállalkozás bemutatása és értékelése” adatlap
beküldése. A beküldésére folyamatosan van lehetőség, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy az IFKAnak jogában áll az előminősítés határidő előtti lezárására, amennyiben a beérkezett fejlesztési
igények elszámolható összköltségei jelentősen meghaladják a keretösszeget. A lezárást követően a
már megkezdett űrlapok nem küldhetők be.

Hol találom a programmal és az előminősítéssel kapcsolatos legfrissebb információkat?
A znb.ifka.hu honlapon tesszük közzé a programmal kapcsolatos aktualitásokat. A honlapon a „Pályázati
dokumentáció” alatt megtalálható az aktuális pályázati, valamint a hozzá kapcsolódó előminősítési felhívás.
Az utóbbi tartalmazza az előminősítéssel kapcsolatos részletes információkat (pl. részvételi feltételek,
témakörök, előminősítési folyamat, bírálati szempontok, jogorvoslati lehetőségek, pontozási rendszer).

Mi az előminősítés szerepe?
A Magyar Multi Program (GINOP-1.1.4-16) részeként megvalósuló Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítésre
történő regisztráció, és a folyamatban való részvétel feltétele a kapcsolódó fejlesztési forráshoz - GINOP
Plusz 1.3.2-21 - való hozzáférésnek.
Az előminősítési felhívás ismerete, az előminősítési folyamatban való részvétel és az előminősítési
tanúsítvány megszerzése nem jelenti a kapcsolódó pályázati felhívásban szereplő feltételeknek és
előírásoknak való automatikus megfelelést.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a vállalkozásoknak az előminősítésen való részvételhez?
A Zöld Nemzeti Bajnokok programban olyan vállalkozások vehetnek részt, amelyek megfelelnek az alábbi
feltételeknek:
-

-

rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 nap) üzleti évvel;
utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben éves átlagos statisztikai
állományi létszámuk legalább 3 fő volt;
utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben nettó árbevételük
legalább 30 millió forint volt;
nyilatkoznak, hogy a GINOP Plusz-1.3.1-21 pályázati felhívás 8.2./3. "Tartalmi értékelési
szempontok" pontjában megadott táblázat kritériumai szerinti önellenőrzést elvégezték és az
elérhető 100 pontból legalább 50 pontot a vállalkozás teljesíteni tudnak;
a fejlesztéssel érintett termék kapcsolódik legalább egy meghatározott
témakörhöz.

A Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítési eljárásra csak mikro-, kis- és középvállalatok
jelentkezhetnek, nagyvállalatok nem?
Igen, csak nagy növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek,
amelyek megfelelnek az előminősítési felhívásban részletezett feltételeknek.

A vállalkozás korábban már kapott GINOP forrást a fejlesztésének megvalósítására. Pályázhatnak-e
újra?
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás a GINOP-1.2.11-20, GINOP
Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú
felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban
támogatásban
részesült
projektjének
záró
kifizetési
igénylését
benyújtotta.

Konzorciumi formában van-e lehetőség a pályázat benyújtására?

Nincs.

Melyek az előminősítés témakörei?
Az előminősítésre azok a gyártó vállalkozások jelentkezhetnek, amelyeknek a termékük kapcsolódik az
alábbi témakörök valamelyikéhez:

I. Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgáló hazai gyártók erősítése:
a. Napelem és napkollektor rendszer;
b. Kazán rendszer (ideértve a biomassza kazánokat is);
c. Hőszivattyú és hővisszanyerő rendszerek;
d. Nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése;
e. Nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezet;
f. Komplett fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer;
g. Világítási rendszer;
h. Árnyékoló és árnyékvető szerkezet;
i. Okos mérők;
j. Energiatárolására szolgáló termékek;
k. Energiahatékony és környezettudatos
épületszerkezetek.

II. Vízfelhasználás hatékonyságának növeléséhez kapcsolódó hazai gyártók erősítése
a. Víztakarékos eszközök és technológiák (pl. WC öblítő tartályok, házi vízművek, zárt ipari
vízsugaras vágási rendszerek stb.);
b. Víztisztításhoz kapcsolódó termékek, technológiák;
c. Vízfelhasználás hatékonyságát növelő eszközök (pl. csaptelepek, zuhanyfejek,
öntözőrendszerek stb.);
d. Vízmegtartó és/vagy újrahasznosítását szolgáló berendezések (pl. vízgyűjtő és vízmegtartó
rendszerek, víztisztítók, szürkevíz újrahasznosító rendszerek stb.).
III. Elektromobilitáshoz kapcsolódó hazai gyártók erősítése
a. az elektromos járműveket;
b. azok energiaellátását;
c. a közlekedési és szállítmányozási infrastruktúrát elősegítő termékek gyártói.
Pl.: elektromotorok, töltőrendszerek, akkumulátorok, teljesítményelektronika (félvezető áramkörök
áram szabályozására, irányítására), dokkolók stb.
IV. Másodlagos forrásból alapanyagot előállító és/vagy felhasználó gyártók támogatása
a. saját folyamatából származó, vagy más vállalatok, szervezetek melléktermékét, hulladék
anyagát használják fel, hasznosítják újra alapanyag gyártás céljából;
b. saját folyamatából származó, vagy más vállalatok, szervezetek melléktermékét, hulladék
anyagát használják fel fő nyersanyagként a gyártási tevékenységük során késztermék
előállítására – és ezáltal ipari szimbiózis kapcsolatot valósítanak meg.
V. Egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékeket gyártó vállalkozások
támogatása
Cél az egyszer használatos műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállításának a
támogatása. Biológiailag lebontható műanyag termékek gyártása csak abban az esetben
támogatható, amennyiben a biológiai bonthatóság egyértelműen jelzett a terméken, illetve a
gyártó gondoskodik a hulladákká vált termékek visszagyűjtéséről és hasznosításáról
(újrahasznosítás, ipari komposztálás).

Az egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékeket gyártó
vállalkozások támogatása témakör esetén a biodegradálható/biológiailag lebontható műanyagok
gyártása (pl. PLA, PHB, keményítő) támogatott-e?
Igen, de csak abban az esetben, ha:
1. a gyártott termék nem olyan műanyag terméket helyettesít, amelynek a forgalomba hozatalát a SUP
irányelv korlátozza;
2. a gyártó gondoskodik a termék hulladékká válása után annak visszagyűjtéséről és kezeléséről (pl.
újrahasznosítás, ipari komposztálás).

Mi az előminősítés folyamata?
1. Regisztráció a znb.ifka.hu oldalon keresztül
2.. Belépési kritériumok ellenőrzése
3. A “Vállalkozás bemutatása és minősítés” és “Fejlesztési koncepció és projektadatok” kitöltése és
beküldése
4. Értékelés és megfelelt vállalkozás esetén a „Zöld Nemzeti Bajnok Előminősítési Tanúsítvány”
kibocsátása
5. Amennyiben szükséges: Projektfejlesztés és megfelelt vállalkozás esetén a „Zöld Nemzeti Bajnok
Előminősítési Tanúsítvány” kibocsátása
Részletesen: znb.ifka.hu  Pályázati dokumentáció  Aktuális előminősítési felhívás

Melyek az előminősítés fő szempontjai?
1. A vállalkozás értékelése (50 pont)
a. Alapadatok és általános gazdálkodási kérdések
b. Múltbéli teljesítmény
c. Stratégiai együttműködések
d. Középtávú vállalati stratégia
e. Erőforrás- és energiahatékonysági szempontok
2. Minősítések (10 pont)
a. GINOP támogatási forrásokhoz kapcsolódó
minősítések

b. Zöld minősítések
3. Fejlesztési koncepció értékelése (40 pont)
a. Tervezett fejlesztés bemutatása
b. Fejlesztés jellemzői
• A fejlesztési elképzelések önálló termékfejlesztésre vagy szolgáltatásfejlesztésre
irányulnak-e?
• A fejlesztési koncepcióban megjelennek-e jelentős technológiafejlesztésre vonatkozó
elemek és a tágan értelmezett ipar 4.0 elemek?
• A tervezett fejlesztésben fontos elemként szerepel-e a kapacitásbővítése és a
termelékenység növelése?
• A fejlesztés során megjelennek-e szempontként a kiterjesztett gyártói felelősség elvének
egyes elemei, illetve az erőforrás- és energiahatékonyság növelést célzó elemek?
• A fejlesztési koncepció megvalósíthatóságának időtartama.

Az előminősítési űrlapon a kitöltendő részek esetében nincs karakter minimum és maximum
korlát. Létezik ideális karakterszám tartomány? Mit tartanak elfogadható
minimumnak\maximumnak?
Nincs elvárt, vagy ideális karakterszám. A szöveges értékelésnél azt várjuk el, hogy elegendően részletes
legyen, minden információ szerepeljen a válaszban, amire rákérdezünk. Egyes kérdésekhez írtunk
kiegészítéseket (?-nél megtalálható), amelyek jó támpontot adnak, hogy milyen jellegű információkat
várunk.
Az a cél, hogy az értékelés során egyértelműen el tudjuk dönteni, hogy a válaszra adható-e pont, vagy sem.

Milyen rendszer szerint történik a pontozás? Vannak-e minimum pontszámok, amiket el kell érni?
A pontozási rendszer egy több lépcsős pontozási modellt követ, mely tartalmaz minimális pontszám
meghatározásokat.
A minimális pontszámok az értékelési főszempontok alapján került megállapításra.
a.
b.
c.
d.

A vállalkozás értékelése: min. 20 pont
Minősítések: nincs min. pont
Fejlesztési koncepció értékelése: min. 25 pont
Összesített pontszám: min. 50 pont

Ahhoz, hogy a vállalkozás jogosult legyen az előminősítési
tanúsítványra, kötelezően el kell érnie a fent említett minimum
pontszámokat.

Van-e lehetőség konzultációra?
Igen, személyesen, előzetesen egyeztetett időpontban az IFKA székhelyén. Időpontot egyeztetni a
znb@ifka.hu e-mail címen keresztül lehet.

Az előminősítés hány napig tart?
Az előminősítési igények értékelése folyamatosan történik, azonban az eredmények az utolsó benyújtott
igény után 30 nappal kerülnek kiküldésre.
Az előminősítési tanúsítvány kiadására a megfelelt Pályázók számára azonos időpontban kerül majd sor.

Az előminősítés lezárult, az űrlapokon néhány kérdésnél, bár részletesen válaszoltunk, mégis az
alábbi szerepel: „?/0 pont”. Mi ennek az oka?
Ezeknél a kérdéseknél azért jelenik meg a „?/0 pont”, mert ezek nem értékelendő kérdések, űrlaprészek.
Ha összeszámolja a maximálisan kapható pontokat a pontozott kérdéseknél, akkor láhatja, hogy a
pontozás mindenhol helyesen került feltüntetésre.

