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Indikátor megnevezése FAIR azonosító 

 
A megújuló energia-termelés további kapacitása  
 

 

 

 

mértékegysége MW 

típusa output / eredmény 

Indikátor definíciója (leírás, cél) 

 
A projekt keretében a megújuló energiaforrásokat termelő létesítmények energiatermelő kapacitásának 
(beleértve mind az elektromos, mind a hőenergia előállítását) névleges, maximális, gyári adatok szerinti 
beépített teljesítményében bekövetkezett növekedése, mely a fejlesztés / beruházás eredményeképpen 
(építés, felszerelés) áll elő.  

 

 

Indikátor specifikumok 

OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem  

bázisérték kötelezően nulla: igen / nem  tervtől való eltérés %-ban: 50% 

referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 35 

negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem 

 

Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása 

Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozó-
an a bázisérték számítandó 

NEM RELEVÁNS NEM RELEVÁNS 

Számítási mód 

A bázisérték kötelezően 0. 

 

 
Célérték teljesülésének elvárt időpontja  
 

OP szerint, programszinten 2023. 

 

 

Tervérték teljesülésének elvárt időpontja 

 
A projekt fizikai befejezésének napja. 
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Tényérték (aktuális érték) kiszámítása 

Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, 
avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja 

Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozó-
an a tényérték számítandó 

A projekt fizikai befejezésének napja. 
 

A fizikailag befejezett projekt esetében a projekt kez-
detétől a fizikai befejezésig eltelt idő. 

 

Számítási mód 

 
Új létesítmények esetében a beruházás által a műszaki-pénzügyi tervekben rögzített maximális energia-
termelő potenciál.  
 

 

 
 

 

Kapcsolódó jogszabályok  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló 
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 

 

 

Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok 

- 

Kapcsolódó fogalmak 

Megújuló energiaforrásból előállított energia: a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia, 
úgymint szél-, nap-, légtermikus, geotermikus, hidrotermikus, valamint az óceánból nyert energia, vízenergia, 
biomassza, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok és biogázok energiája.  
 

Igazoló dokumentumok 

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv  
 


