
 

 
  

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram 

GINOP-8.3.5-18 
 
A rendelkezésre álló forrás összege: 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 79,63 Mrd forint.   
 
A Hitelprogram 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.  

 
Kölcsönben részesíthető Végső Kedvezményezettek  
A Kölcsönre jogosultak:  

Gazdálkodási formakód szerint:  
 113 Korlátolt felelősségű társaság  

 114 Részvénytársaság  

 116 Közkereseti társaság  

 117 Betéti társaság  

 121 Sociális szövetkezet 

 123 Iskola szövetkezet 

 124 Agrárgazdasági szövetkezet  

 126 Biztosító szövetkezet 

 128 Foglalkoztatási szövetkezet 

 129 Egyéb szövetkezet 

 141 Európai részvénytársaság (SE)  

 142 Európai szövetkezet (SCE)  

 228 Egyéni cég  

 231 Egyéni vállalkozó  

A programban konzorciumok és KATA-s adózók nem igényelhetnek támogatást. A programban kezdő 
és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást.  
Induló vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió Ft lehet. 
 
 
Projektek megvalósítási helye:  

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő 
székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, 
amennyiben a Projekt maga a Közép- Magyarországi régión kívül valósul meg.  
1. A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve 
a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá a későbbiekben igazolni kell azt is, 
hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.  



 

2. Mobileszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, 
amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.  

  
 
Saját Forrás  
A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, 
amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia 
szükséges.  
 
 
Kölcsön típusa  
Éven túli lejáratú beruházási Kölcsön.  
 
Kölcsön összege: min. 1 M Ft – Max. 150 M Ft  
 
Kölcsön devizaneme HUF  
 
Hiteldíjak 

 
 
Késedelmi kamat, behajtási költségátalány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Futamidő alakulása 

 

    
 
Projekt megvalósításának határideje  
A Projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a Kölcsönszerződés megkötését követő 9 hónapon belül 
be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal meghosszabbítható. 
 
Igénybevételi lehetőség  
A Hitelprogram keretében utoljára 2022. június 30.-án lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső 
Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.  
 
 
 
 



 

A Kölcsön felhasználása  
A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k 
versenyképességének növelése céllal az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek 
megvalósításához használhatók fel:  

 
Elszámolható költségek 
 

a) új tárgyi eszköz beszerzése,  
a. technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű 
eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz 
tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az 
eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az 
eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.  
b. Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű 
új hardver beszerzése  

b) immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan 
elszámolható)  
 
Eszközbeszerzés esetén a hitelprogram keretében kizárólag a Termékleírás 1. számú mellékletben 
található Vámtarifa szám (VTSZ) listán szereplő VTSZ számok alá tartozó, a fejlesztendő t  
 
Törlesztés ütemezése  
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik.. Esedékessége 
a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, 
amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon 
esedékes.  
 
Hitelkérelmek benyújtása 
A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 10-től 2020. november 01-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.  

 
A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek. 
 
Forrás: www.palyazat.gov.hu  
 
További információk: 
Telefon: (+36/1) 797-1736 
E-mail: info@projectmine.hu  
Web: www.projectmine.hu  
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