
 

 
 

 

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú 

Hitelprogram 

GINOP-8.3.1-16 

A támogatás célja: 

A KKV-k versenyképességének növelése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztése 

képességének megteremtése és bővítésének támogatása megnevezésű beruházási prioritás keretében 

megvalósuló Hitelprogram, melynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy 

nem megfelelő mértékben hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső 

finanszírozásához történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és 

középvállalkozások olyan beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, 

jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán vagy nem kellő mennyiségben jutnak 

finanszírozáshoz.  

Kedvezményezetti kör:  

 Egyéni vállalkozó; 

 Gazdasági társaság; 

 Szövetkezet formájában működő vállalkozások.  

A Kölcsön felhasználása:  

Gazdaságilag potenciálisan életképes projektek megvalósításához használhatók fel:  

 Beruházási kölcsön: tárgyi eszköz és használt eszköz, illetve immateriális javak beszerzése, 

építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés, valamint ingatlanvásárlás (projekt 

összes elszámolható költségének 2%), továbbá készlet beszerzés (kölcsön összegének 30%) 

esetében; 

 Használt eszköz beszerzése, amelyet a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai 

támogatásból szerezték be vagy állították elő; 

 Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari projektjei; 

 Turisztikai fejlesztési projektek pl. szálláshely, vendéglátóhely, tematikus parkok, stb.; 

 Mobileszköz vásárlás (személygépjármű beszerzése nem megengedett). 
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Általános feltételek és információk:  

Projektek megvalósítási 
helye 

A közép-magyarországi régión kívül megvalósuló projektek 
támogathatók.  

Saját Forrás  
Minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének 
legalább 10%-a -kivéve használt gépjármű, ahol minimum 20%.  

Kölcsön típusa Éven túli lejáratú kölcsön. 

Kölcsön összege Min. 1M Ft-Max. 600 M Ft 

Kölcsön devizaneme HUF 

Finanszírozás módja Közvetítői hálózaton keresztül. 

Támogatási kategória 
A Támogatás a 1407/2013/EU biztonsági rendelet szerint csekély 
összegű (de minimis) támogatás 

Projekt megvalósulásának 
határideje 

A szerződéskötést követő 24 hónapon belül, amely határidő 
indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható. 

 

Hiteldíjak 

Kamat 0 %/év 

Késedelmi kamat Ptk. szerint  

Kezelési költség 
Rendelkezésre tartási díj 
Előtörlesztési díj 

Nincs 

Kedvezményezett által 
kezdeményezett 
szerződésmódosítási díj 

Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft 

Egyéb költségek 

Harmadik felet illető (pl. értékbecslői, közjegyzői díj), illetve a 
Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, 
valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók. 
A kölcsön bármikor előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön 
kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését 
eredményezné. 

 

  

http://www.tarna91.hu/
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Futamidő 

Futamidő  

a.) új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől 
számított maximum 15 év,  
b.) immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,  
c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti 
amortizációjának végéig  
d.) használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti 
amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év  
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy 
rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák. 

Rendelkezésre tartási idő 
Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, 
ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható  
(a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet). 

Türelmi idő 
A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a 
szerződéskötéstől számított 24 hónap. 

Igénybevételi lehetőség 
határideje 

2018. december 31 

 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

http://www.tarna91.hu/

