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Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú  

Hitelprogram  
  

GINOP-8.3.5-18   
  

1. A HITELPROGRAM KONSTRUKCIÓJÁNAK RÉSZLETEI   
  

a. Keretösszege  

  

59,63 milliárd Ft  

  

b. Kölcsön összege  

 

Minimum 1 millió HUF – Maximum 50 millió HUF   

Kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet  

  

c. Célja  

  

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a 

korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, 

amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében 

hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső 

finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A támogatott beruházásnak olyan 

fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a 

mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi 

szempontból életképesek, jövedelemtermelők.   

  

  

d. Kölcsönfelvevők lehetséges köre  

  

A devizabelföldinek minősülő, Magyarország székhellyel, telephellyel, illetve az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag 

potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében 

hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások. Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes 

bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben 

részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.   

   

e. Kölcsön felhasználása  
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A kölcsön felhasználása a Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül 

bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén lehetséges.   

  

f. Elszámolható költségek köre:  

 

- új tárgyi eszköz beszerzése (pályázat mellékletét képező VTSZ lista alapján), 

o egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új eszközök  

o egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardverek   

- immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez 

kapcsolódóan elszámolható, összköltség max. 20%-a)   

  

  

g. Saját forrás  

  

Minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.  

  

h. Kölcsön kamata, díjak, jutalékok  

  

A kamat 0%, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, 

szerződésmódosítási díj nem kerül felszámolásra. A hitelkonstrukció a szokásos késedelmi kamat 

mértékkel rendelkezik.  Egyéb felszámítható költségek és díjak: harmadik félnek fizetendő (pl. 

értékbecslői díj, közjegyzői díj).  

  

i. Futamidő, rendelkezésre tartási idő, türelmi idő, projekt megvalósulásának határideje  

  

A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig. A maximális futamidőt 

a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő 

alkalmazásával szükséges meghatározni. 

A futamidők a lehetséges türelmi időt (max. 3 hónap) és/vagy rendelkezésre tartási időt (max. 9 

hónap) is tartalmazzák.  

A projekt megvalósításának határideje a szerződéskötést követő 9 hónap (indokolt esetben 3 

hónappal meghosszabbítható).  

  

j. Törlesztés ütemezése  

  

A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, 

esedékessége a tárgyhónap 15. napja (ha az nem munkanap, akkor a következő nap).  

  

k. Biztosítékok köre  

  

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni!  
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- a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a 

fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben 

az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 

50%;   

- immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a 

tőkekitettség 50%-a.   

  

Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el:   

- ingatlan jelzálog,   

- ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),   

- fizetési számla követelésen alapított óvadék,   

- jogi személy készfizető kezessége,   

- hitelintézet által vállalt garancia.   

  

l. Állami támogatásokra vonatkozó előírások  

  

1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás  

Egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, és az azt megelőző két pénzügyi évben 
odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladja meg a 200.000 eurónak 
megfelelő forintösszeget.  
  

  

2. HITELPROGRAMON ALAPULÓ HITELKÉRELEM KOMPLEX MENEDZSMENTJE  
  

Cégünk a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését célzó kedvezményes 

hiteltermék kérelmének komplex menedzsmentjét ellátja Ügyfeleink részére, mely magában 

foglalja:  

- termékismertetési tevékenység  

- tanácsadási tevékenység a hitel feltételeinek való megfelelésben  

- hiteldokumentáció összeállítása, az igazolások formai és tartalmi előkészítése  

- üzleti terv elkészítése  

- hitelkérelmi dokumentáció benyújtása a hitelt nyújtó szervezet számára  

- segítségnyújtás a szerződéskötési és a folyósítási feltételek teljesítéséhez  

- hitel teljes futamideje alatti tanácsadás  

  

  

  

Hitelprogram keretében 2018. szeptember 10-től lehet Hitelkérelmet benyújtani.  
A kérelmek elbírálása benyújtási sorrendben történik! 

  


