Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram
Azonosító jel: GINOP-9.1.1-21

Benyújtási határidő

2021. március 08.-tó l – 2021. november 30-ig

Kölcsön formája

Éven túli lejáratú forgóeszköz típusú kölcsön.

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások
Gazdálkodási formakód szerint:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
123 Iskola szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
142 Európai szövetkezet (SCE)
228 Egyéni cég
231 Egyéni vállalkozó
521 Sportegyesület
529 Egyéb egyesület
TEÁOR (egyéni vállalkozók esetén annak megfelelő ÖVTJ kód) szerinti
főtevékenység szerint, mely főtevékenységnek már 2019.01.01-én szerepelnie
kell a cégkivonatban illetve Egyéni vállalkozói nyilvántartásban:
1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914),
5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),
6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),
7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001),
8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002),
9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),
11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),
12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),
13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),
16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321),
17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604),
18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329),
19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),
20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),
21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530),
22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590),
23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911),
24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912),
25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939).
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Jogosultsági
szempontok:



rendelkezik 2020-as évre vonatkozóan teljes lezárt (12 hó) beszámolóval;
2020-ra vonatkozó árbevétele nem nagyobb, mint 100 millió Ft;
2020-ra vonatkozó tárgyévi éves átlagos állományilétszáma nem nagyobb,
mint25 fő;
2020. évi árbevétele minimum 30%-kal alacsonyabb, mint a 2019. évi
árbevétele;

100 Mrd Forint

Rendelkezésre álló
keretösszeg
Kölcsön összege

Minimum 1 millió HUF – Maximum 10 millió HUF
Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett 2019.
évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének árbevételét.

Saját forrás

A saját forrás minimálisan elvárt mértéke 0%.

Előleg

A hitelprogram keretében a folyósításra egyszeri alkalommal a hitelösszeg 100%át elérő előleg igénybevételével van lehetőség.

A kölcsön kamata, díjak,
jutalékok

Kamat: 0% / év
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
Szerződésmódosítási díj: Nem kerül felszámításra.
Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §ában meghatározott mértékű késedelmi kamat.
Futamidő:
A kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 120 hónap.
Rendelkezésre tartási idő:
A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 3 hónap.
Türelmi idő:
A rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 36 hónap.
Elszámolás határideje:
A forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását (fizikailag és
pénzügyileg befejezett) a folyósítást követő 18 hónapon belül kell igazolni, de
legkésőbb 2024.01.31-ig.

Futamidők

Támogatható
tevékenységek

Megvalósítási helye






készletbeszerzésre,
működési költség,
bér és járulékai,
rezsiköltség finanszírozására




Magyarországon bejegyzett székhely vagy telephely.
A megvalósulási helynek, a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek
kell lennie a cégkivonatban, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett
megfelelő nyilvántartásban.

A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő
részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja.

Törlesztés ütemezése
Elszámolható költségek

A 2023. december 31-ig felmerült és végső kedvezményezett által kifizetett
költségek számolhatók el.
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1.

Készlet beszerzés költségei:
- Csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett
anyagok, késztermékek, áruk.
- Nem finanszírozhatók a használt készletek, idegen készletek, beérkezett,
de nem számlázott készletek, bérmunka vagy javítás céljából
kölcsönadott/átvett készletek, közvetített szolgáltatás.

2.

Működési költségek finanszírozásának költségei:
A Sztv. 78. § (1),(2),(3) bekezdése szerinti egyéb termeléshez
szükséges költségek, anyagok beszerzési költségei, igénybe vett
szolgáltatások értéke, munkaerő költségek.
Közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek, beleértve a telefon, fax,
internet, egyéb telekommunikáció költségeit.
a) a levonható adók, illetve közterhek nem számolhatók el, még abban az
esetben sem, ha a végső kedvezményezett által nyújtott szolgáltatás igénybe
vevője ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével
b) kamattartozás-kiegyenlítés
c) a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás
formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás
d) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek
e) deviza-átváltási jutalék
f) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség
g) bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy
bíróság által megítélésre került-e.
 Készfizető kezesség vagy,
 Az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok
fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva. Az alábbi
biztosítéki formák fogadhatók el:
ingatlan jelzálog
fizetési számla követelésen alapított óvadék
hitelintézet által vállalt garancia
 Visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására;
 Vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására;
 Kölcsön törlesztésére;
 A kedvezményezett vállalkozáshoz közel álló személy tulajdonában álló
vállalkozástól, továbbá a partner- vagy kapcsolt vállalkozásától történő
beszerzések finanszírozására;
 mezőgazdasági termelő vállalkozás, ahol bevételének legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származik;
 Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én
nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

Nem elszámolható
költségek

Biztosíték

A Hitelprogram
vonatkozásában nem
nyújtható Kölcsön

Pályázat eredeti forrása:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-911-21-kamatmentes-jraindtsi-gyorsklcsn-hitelprogram
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