TÁMOGATÁST ELŐFINANSZÍROZÓ MIKROHITEL TÁJÉKOZTATÓ
HELYI MIKROHITEL ALAP
A megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok ® alkotta MAGYAR MIKROFINANSZÍROZÁSI hálózat ®
tagjaként a Hajdú-Bihar megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (HBMVFA) rugalmas finanszírozási
lehetőségeket kínál a legfeljebb 10 főt foglalkoztató vállalkozások számára, helyi mikrohitel programok keretében.
A támogatást előfinanszírozó mikrohitel célja a vállalkozás által valamely hazai, vagy európai uniós program
keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozása a Támogatási Szerződés megkötésétől a
támogatás kifizetéséig tartó időszakban.
Az előfinanszírozó mikrohitelt a HBMVFA rövid lejáratra, forintban nyújtja ügyfelei számára.
A hitelkonstrukció feltételrendszere
ÁLTALÁNOS CÉLOK:
- Pénzügyi szolgáltatások nyújtása, a piaci kudarcok következtében kialakult „nem teljes piacok”
(elégtelenül működő tőkepiacok) kormányzati kezelése érdekében, ezen belül különösen:
- megfelelő pénzügyi támogatás és üzleti tanácsadás, iránymutatás nyújtása a mikrovállalkozások
számára a szektor sajátosságainak illetve speciális igényeinek figyelembevételével;
- a termék egészítse ki a kereskedelmi bankok szolgáltatásait oly módon, hogy nyújtson pénzügyi
támogatást olyan vállalkozások számára, amelyeknek finanszírozása túl kockázatos vagy nem
kifizetődő a kereskedelmi bankok számára, vagy nem rendelkeznek a bankok által megkívánt mértékű
jogi biztosítékokkal;
- Nyújtson segítséget a célcsoport számára a hazai és Európai Uniós támogatások elnyeréséhez szükséges
önrész biztosításához;
- Pénzügyi segítségnyújtás a társadalom hátrányosabb helyzetű rétegei (kisebbségek, nagy családosok, nők,
fiatalok, munkanélküliek stb.) számára, az elszegényedés elleni küzdelem részeként, a vállalkozóvá válás
és önfoglalkoztatás elősegítésével.
KONKRÉT CÉLOK:
- a mikrovállalkozói szektor megerősítése, fejlődésük- növekedésük támogatása; fejlesztéseinek és
beruházásainak ösztönzése a tőkeáramlás érdekében; ezen vállalkozások a nagy- és multinacionális cégek
beszállítóvá válásának elősegítése;
- a mikrovállalkozói szektor számára nyújtott pénzügyi szolgáltatások bővítése és minőségének javítása;
- vállalati hálózatok létrejöttének elősegítése és támogatása; a gazdasági innováció támogatása;
- új munkahelyek teremtése.
A HITELPROGRAM KAPCSOLATA MÁS FINANSZÍROZÁSI KONSTRUKCIÓKKAL:
A Helyi Mikrohitel Program keretében megvalósított hitelprogram más konstrukcióktól függetlenül működik, de
betölthet kiegészítő szerepet a kereskedelmi banki hitelprogramok, Európai Uniós és hazai pályázatok, vagy más
finanszírozási konstrukciók, (például Országos Mikrohitel Program) mellett.
HITEL FELTÉTELEK
A jogosultak köre:
A 2004. évi XXXIV. törvény 3. §.-ban meghatározott mikrovállalkozások, amelyek éves nettó árbevétele – az
utolsó lezárt gazdasági év árbevétele, illetve kezdő vállalkozás esetén az adott gazdasági évre vonatkozó üzleti terv
szerint – legfejlebb 200 millió forint..
A jogosultság egyéb feltételei:
Nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz
- egyéni vállalkozó;
- gazdasági társaság;
- gazdasági szövetkezet;
- egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás.
A hitel célja:
Vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozása.

Feltételek:
- A hiteligénylő vállalkozás rendelkezik hazai vagy európai uniós program keretében elnyert vissza nem térítendő
támogatásra vonatkozó írásbeli támogatói döntéssel. A Támogatási szerződés illetve Támogató Okirat bemutatása a
kölcsönszerződés megkötésének feltétele.
- A hiteligénylés során mezőgazdasági célú támogatás előfinanszírozására is lehetőség van.
A hitelből nem finanszírozható:
- általános forgalmi adó finanszírozása,
- a pályázó szokásos működési költségeinek fedezésére
- teherszállító járművek vásárlása a kereskedelmi fuvarozás területén működő vállalkozások esetében.
A hitel összege:

500,000 Ft - 5.000.000.- Ft

Futamidő:

2-36 hó

Türelmi idő:

legfeljebb 6 hónap

A hitel törlesztése:

A tőke és kamat törlesztések havonta esedékesek.

A hitel ügyleti kamata: fix évi 4,9%, fizetése havonta esedékes.
Késedelmi kamat: késedelmes fizetés esetén az adósnak (a lejárt tőke követelés és az esedékesség napjáig be nem
fizetett ügyleti kamat után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek mértéke évi 25%
Hitelképesség vizsgálati díj: A hitelbírálat előfeltétele a hitelképesség vizsgálati díj befizetése, melynek mértéke
minden esetben egységesen nettó 10.000.- forint.
A megkívánt saját erő mértéke
A támogatást előfinanszírozó mikrohitelhez nem kell saját erőt biztosítania a vállalkozásnak.
(A vállalkozás tényleges sajátereje a fejlesztés általános forgalmi adó tartalma.)
Rendelkezésre tartási idő:
A mikrohitelt a szerződéskötéstől számított 2 hónapon belül kell felhasználni. Indokolt esetben, a pályázó írásbeli
kérelmére a rendelkezésre tartási idő meghosszabbítható max. 6 hónapra.
Megkívánt biztosítékok:
- Ingatlan fedezet a hiteligénylő vállalkozás vagy bármely cég illetve magánszemély tulajdonában
- Legalább 2 fő készfizető kezes
- Inkasszó jog a vállalkozás bankszámláira.
- Engedményezési jog alapítása a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozóan.
A HBMVFA az ügyfél kockázati megítélésétől függően további biztosítékot kérhet.
Biztosítás:
A vállalkozásnak biztosítást kell kötnie a hitel fedezetének jogi biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel
teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a HBMVFA.
Folyósítás:
A mikrohitel folyósítása a folyósítási feltételek teljesítését követően egy összegben történik. A HBMVFA a
fejlesztés megvalósulását a futamidő alatt ellenőrzi. Az ellenőrzés bizonylatai számlák, számlát helyettesítő
okiratok.
További hitelek igénybevétele:
A hitelt egy vállalkozás többször is igénybe veheti, ha továbbra is megfelel a jogosultsági feltételeknek. A második
vagy további igénybevétel esetén az adott vállalkozásnál, a Helyi Mikrohitel Program keretében folyósított
kölcsönökből az adott időpontra számított teljes kintlévő kölcsön tőke együttes mértéke nem haladhatja meg az adós
kockázati besorolásához meghatározott maximális hitel limitet.
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