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Az EU LIFE Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) finanszírozási programja 

 

A LIFE Program1 az Európai Unió pénzügyi finanszírozási eszköze, mely 1992 óta mintegy 4300 sikeres 

projektet támogatott annak érdekében, hogy a tagállamok által közösen kitűzött környezetvédelmi célok 

a köz- és magánszféra aktív együttműködésével valósulhassanak meg.  

E támogatás mellett, az Európai Bizottság olyan egyéb finanszírozás eszközök (pl. Private Finance for 

Energy Efficiency - PF4EE) bevezetése mellett is döntött, melyek célja, hogy az elhúzódó pénzügyi válság 

hatásainak mérséklése érdekében, a jövedelemtermelő környezet- és klímavédelmi projektek részére 

további kiegészítő pénzügyi támogatást is nyújtson.   

Az energiahatékonyság magánfinanszírozási eszköze (PF4EE)2  

A PF4EE célja a kifejezetten energiahatékonyságot célzó fejlesztésekhez szükséges hitelek szélesebb 

rétegek (pl. magánszemélyek, társasházi lakóközösségek, gazdasági társaságok, és egyéb magán- és 

közintézmények, szervezetek) számára, a piaci konstrukcióknál kedvezőbb feltételekkel való 

elérhetőbbé tétele az Európai Központi Bankon (EIB) és egy kiválasztott nemzeti pénzügyi közvetítő 

intézményen keresztül. 

A finanszírozási mechanizmus működése: 

 

Az EIB által a kijelölt nemzeti pénzügyi közvetítő intézmény részére nyújtott támogatások formái: 

                                                           
1 a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1293/2013/EU Rendelete 
2 Private Finance for Energy Efficiency - http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm  

Kedvezőbb hitelkonstrukció az energiahatékonysági projekteket megvalósító pályázók részére

Közvetítő pénzügyi intézmény

Energiahatékonysági projektekhez a piaci feltételeknél kedvezőbb hitelkonstrukciók nyújtása

Európai Központi Bank (EIB)

Szakértői tancsadás a közvetítő 
pü-i intézménynek

Energiahatékonysági hitelek 
folyósítása

Hitelkockázatok csökkentése

http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm


 

 

A tájékoztatás a „Kapacitásépítés Magyarországon” című, LIFE 14/Cap/HU000010 azonosító számú 

kapacitásépítési projekt keretében valósult meg, az Európai Unió LIFE Projektjének támogatásával. 

 

2 

 Szakértői tanácsadás (PF4EE Expert Support Facility): a pénzügyi közvetítőként kiválasztott 

intézmény alkalmazottainak energiahatékonysági projektek finanszírozásával kapcsolatos képzés 

tartása 

 Hitelkockázatok fedezése/megosztása (PF4EE Risk Sharing Facility) 

 EIB hitel nyújtása a nemzeti közvetítő pénzügyi intézmény részére, melyből energiahatékonysági 

projektek finanszríozása valósulhat meg (EIB Loan for Energy Efficiency) 

A 2014-2017-es időszakra mintegy 80 millió € áll rendelkezésre a PF4EE program részére. 

Kik pályázhatnak a nemzeti pénzügyi közvetítői szerepre? 

Pályázó lehet bármely, magánszektorban működő pénzügyi intézmény, mely megfelel a pályázati 

kiírásban foglalt feltételeknek. 

A pályázat benyújtása 

A pályázatokat folyamatosan be lehet adni, de a „first-come, first-served” elv érvényesül, tehát 

általános elvként egy pénzügyi közvetítő intézmény kerül kiválasztásra országonként a PF4EE 

finanszírozási program keretében. Amennyiben egy adott országban már kiválasztásra került a pénzügyi 

közvetítő, a többi pályázat – függetlenül az elbírálás státuszától – elutasításra kerül.  

 

A pályázatok beadásának határideje: az EU-s források kimerülése, de legkésőbb 2017. június 30. 

A részletes pályázati kiírás, ill. a pályázatok beadási feltételeivel kapcsolatos további információ a 

következő honlapokon érhető el: 

http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm  

www.eib.org/attachments/documents/pf4ee_request_for_proposals_en.pdf   

Amennyiben további kérdése merült fel a LIFE és a PF4EE programmal kapcsolatban, a LIFE Klímapolitikai 

Csapata szívesen áll rendelkezésére. 

Elérhetőség: 

Kovács Barbara, LIFE nemzeti kapcsolattartó 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Klímapolitikai Főosztály 

Tel.: + 36 (1) 896 31 29 

E-mail.: barbara.kovacs@nfm.gov.hu   

dr. Konstantin Kata, jogi referens 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Klímapolitikai Főosztály 

Tel.: + 36 (1) 896 3728 

E-mail.: kata.konstantin@nfm.gov.hu    
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