EFOP PÉNZÜGYI ESZKÖZ HITELPROGRAM
EFOP-5.1.1-17
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) pénzügyi eszköz hitelprogram (a
továbbiakban: Hitelprogram) célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési,
felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni
ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal)
tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem
megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.
A rendelkezésre álló forrás összege:
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,37 Mrd forint.
A kölcsön összege
Minimum 1 millió Ft, maximum 4 millió Ft;
Kölcsön igénylők köre
Hiteligénylő (megegyezik a végső kedvezményezettel) – adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó
vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint,
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.
Gazdálkodási formakód szerint:
a. 113 Korlátolt felelősségű társaság
b. 114 Részvénytársaság
c. 116 Közkereseti társaság
d. 117 Betéti társaság
e. 121 Szociális szövetkezet
f. 129 Egyéb szövetkezet (1992. I. tv., 1996. XXXII. tv., 2000. CXLI. tv.)
g. 141 Európai részvénytársaság (SE)
h. 142 Európai szövetkezet (SCE)
i. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
j. 228 Egyéni cég
k. 231 Egyéni vállalkozó
Támogatható tevékenységek
A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes
Projektjének megvalósításához használható fel az alábbiak szerint:
A közvetlenül EFOP-kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális,
gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó,
továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal.)
tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló mikro-, kis- és középvállalkozás
valamilyen, a szolgáltatása színvonalát növelő fejlesztés megvalósításához veheti igénybe, ami lehet:
- olyan eszköz beszerzése, amely közvetlenül kapcsolódik:
o egészségügyi, vagy foglalkozási rehabilitációs vagy szociális szolgáltatás nyújtásához,
o rehabilitációs célú eszközök gyártásához, forgalmazásához, bérbe adásához
- humán erőforrás fejlesztés keretében képzés, továbbképzés, szakmai képzés, amely növeli a
szolgáltatás hozzáadott értékét, tréning, workshop, tanácsadás, coaching.
- konferencián, szakmai kiállításon résztvevőként vagy kiállítóként való részvétel,

- megváltozott munkaképességű emberek munkájához kapcsolódó munkaállomások kialakítása (speciális
eszközök, immateriális javak).
A hitelből finanszírozott szolgáltatást a tulajdonos illetve azon alkalmazottak vehetik igénybe, akik a szolgáltatás
ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak.
A képzés csak legalább 8 órás, tanúsítvánnyal/bizonyítvánnyal/oklevéllel igazolt akkreditált felnőttképzés lehet és
a vállalkozás valamint a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás fejlesztésére kell irányulnia.
Tréning, workshop, tanácsadási díj maximális összege nettó 96 000 Ft/embernap.
Coaching díj maximális összege nettó 20 000 Ft/óra.
Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:
A Projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat
szükséges figyelembe venni:

A kölcsön kamatai

Futamidők

Biztosítékok köre
A Projekt tárgyát képező eszközbeszerzés esetén kötelező a fedezeti körbe bevonni, kivéve a Projekt keretében
beszerzett immateriális javakat, amelyek fedezetként történő bevonása nem kötelező.
A Projekt tárgya – ideértve a fedezetként nem bevont immateriális javakat is - a futamidő végéig az MFB Zrt.
előzetes hozzájárulása nélkül nem idegeníthető el.
Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi:
Új gép/berendezés/készlet vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/készlet fedezetként,
kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/készlet fedezeti értékét
csökkenteni szükséges.
Az ügyletek minimálisan elvárt fedezettségének mértéke a tőkekitettség 50 %-a, az egyes biztosítéki fedezetek
fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékeiből számítva.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
 ingatlan jelzálog,
 ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
 fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 Gazdasági Társaság Szövetkezet hitelfelvevő esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,
 hitelintézet által vállalt garancia.

A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósulásának helyszíne a hitelt igénylő szervezet/vállalkozás bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell
lennie a cégkivonatban, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt megvalósítása során alkalmassá kell
válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát
képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Minden esetben a Projekt
megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet/vállalkozás székhelye, ezért a Közép-

Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet/vállalkozás Projektje is támogatható, amennyiben a
Projekt maga a Magyarország kevésbé fejlett régióiban lévő telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.

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

