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A Hitelprogram célja
A Hitelprogram célja a KKV-k versenyképességének növelése, illetve a korszerű termék- és
szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása, melyen belül
egyedi célja Pest megyén kívüli olyan kapacitásbővítő beruházások támogatása, amelyek
pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, és a pénzpiacokon egyáltalán, vagy
nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

Igénylők köre
Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok,
szövetkezetek.

Általános feltételek
Megvalósítási hely

Az igénylő fél Közép-Magyarországon kívül található székhelye,
telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a beruházás
megvalósítási helye számít, így Közép-magyarországi
székhellyel rendelkező vállalkozások is igényelhetik a
támogatást, amennyiben azon kívüli telephellyel rendelkeznek
és a beruházást az ott található telephelyen valósítják meg.

Saját forrás

Elszámolható költségek minimum 10%-a, kivéve használt
gépjármű beszerzés esetén, ahol minimum 20%
Éven túli lejáratú kölcsön – a készletbeszerzések összes
elszámolható költsége nem haladhatja meg a kölcsön
összegének 30%-át.
0%
 Új ingatlan, felújítás esetén: 15 év,
 Immateriális javak beszerzése esetén: 5 év,
 Új eszköz beszerzése esetén az eszköz törvény szerinti
amortizáció végéig,
 Használt eszköz beszerzése esetén az eszköz törvény
szerinti amortizációja végéig, de legfeljebb 5 év
Minimum 1.000.000 Ft – maximum 600.000.000 Ft
24 hónap
Csekély összegű támogatás
Fedezet lehet: ingatlan jelzálog, ingó jelzálog, fizetési számla
követelésen alapított óvadék, tulajdonos készfizető kezessége,
egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.
A beruházás tárgyát kötelező bevonni a biztosítékok körébe!
Támogatást folyósítani legkésőbb 2018. december 31-én lehet
a kedvezményezett részére

Kölcsön típusa

Kamat
Futamidő

Kölcsön összege
Megvalósítási időszak
Támogatás formája
Fedezet

Igénybevételi lehetőség

Felhasználhatóság
A kölcsön az alábbi, gazdaságilag életképes projektek megvalósításához használhatóak fel:

1. Beruházási kölcsön






Tárgyi eszköz beszerzés,
Használt eszköz beszerzése
Immateriális javak beszerzése
építés, épület-kivitelezés,
Ingatlanvásárlás (Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem
haladhatja meg a Projekt összes elszámolható költségének 2%-át)

2. Használt eszköz beszerzése
Használt eszköz beszerzése akkor engedélyezett, ha az adott eszközt a megelőző hét
évben szerezték be nem európai vagy hazai támogatásból, amit az eladó igazolni tud
és más megoldás igénybevétele nem indokolt.
 Értéke nem éri el a hasonló rendeltetésű, hasonló paraméterű új eszköz piaci
értékét
 Ára nem haladhatja meg a piaci árat
 Meg kell felelnie a hatályos szabályoknak, műszaki feltételeknek
 Az eszköz amortizációval nullára történő leírása végső lejárati napot követő időre
esik

3. Élelmiszeripari projektek
Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari projektjei is támogatásban
részesíthetőek, amennyiben:
 A támogatott beruházása eredményeképpen nem ANNEX I.-es termék jön létre,
valamint
 a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és támogatott beruházás ANNEX I.
termékkörbe tartozik.

4. Turisztikai projektek
Az alábbi turisztikai fejlesztések támogathatóak:
 szálláshely-fejlesztés,
 vendéglátóhelyek kialakítása és fejlesztése,
 nagy vonzerejű fürdők fejlesztése,
 tematikus parkok kialakítása és fejlesztése,
 a magyar hagyományokat és mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések,
ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is,
 üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai helyszíneken.

5. Mobileszköz vásárlása
Gépjármű vásárlás az alábbiak szerint finanszírozható:
 TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható – az alábbi TEÁOR tevékenység
szerint eleve kizárt ágazatok:
o TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás
o TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás
Más TEÁOR tevékenységet folytató cégek szállítóeszköz, gépjármű beszerzése nem
tiltott (személygépjármű beszerzése nem engedett)
 A támogatás kizárólag a Program keretében nem kizárt tevékenységek körében
hasznosuljon,
 A vállalkozás erre jogosult képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a
gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges
 CASCO biztosítás megkötése szükséges,
 A gépjárműnek meg kell felelnie az európai kibocsátási normáknak

