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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás 

címe 
GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

GINOP-8.3.5-18  

Támogatást 

igénylők köre: 

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan 

életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és 

középvállalkozások. 

 

Gazdálkodási formakód szerint: 

a. 113 Korlátolt felelősségű társaság 

b. 114 Részvénytársaság 

c. 116 Közkereseti társaság 

d. 117 Betéti társaság 

e. 121 Szociális szövetkezet 

f. 123 Iskola szövetkezet 

g. 124 Agrárgazdasági szövetkezet 

h. 126 Biztosító szövetkezet 

i. 128 Foglalkoztatási szövetkezet 

j. 129 Egyéb szövetkezet 

k. 141 Európai részvénytársaság (SE) 

l. 142 Európai szövetkezet (SCE) 
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m. 228 Egyéni cég 

n. 231 Egyéni vállalkozó 

 

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. A Hitelprogramban kezdő vállalkozások is igényelhetnek 

támogatást. 

 

Pályázati kiírás 

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. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése céllal 

az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel: 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről [továbbiakban 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 5. mellékletének 

a) 3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzés; 

b) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez 

kapcsolódóan támogatható) 

Beadás 

határideje: 
A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 10-től 2020. november 01-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Kölcsön összege 

Minimum 1 millió HUF – Maximum 50 millió HUF 

Kezdő1 vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet. 

 

A kölcsön kamata, díjak, jutalékok 

Kamat   0% / év  

 Kezelési költség   Nem kerül felszámításra.  

 Rendelkezésre tartási jutalék   Nem kerül felszámításra.  

 Előtörlesztési díj   Nem kerül felszámításra.  
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 Szerződésmódosítási díj   Nem kerül felszámításra.  

 Késedelmi kamat   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 6:48 §-ában meghatározott 

mértékű késedelmi kamat.  

 Egyéb költségek   A hitelkérelem bírálatával, a 

kölcsönszerződés megkötésével és 

módosításával, valamint a kölcsön 

folyósításával összefüggésben nem 

számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik 

felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).  

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.  

A kölcsön a Végső kedvezményezett által 

bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető 

anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak 

romlását, vagy terheinek, költségeinek 

növekedését eredményezné.  

 

 

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a Végső 

Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia szükséges. 

 

 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
59,63 milliárd forint. 

  

 


