Terméktájékoztató
(Érvényes: 2015. április 2-től, visszavonásig)

Mikrohitel Program a zalaegerszegi székhellyel rendelkező fiatal, induló* mikroés kisvállalkozások számára Zalaegerszegen megvalósuló forgóeszköz
beszerzés elősegítése céljából
Hiteligénylők köre

Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén
székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező fiatal,
induló* Mikro- és Kisvállalkozások, melyek székhelye Zalaegerszeg
Megyei Jogú város közigazgatási területén belül találhatóak. Valamint a
vállalkozó, illetve a vállalkozás többségi tulajdonosa 35 év alatti és
korábban nem volt vállalkozó, illetve nem volt vállalkozásban 25%-nál
nagyobb tulajdonrésze.
(*Induló vállalkozás: 6 hónapnál nem régebben bejegyzett társas
vállalkozás vagy egyéni vállalkozás.)
A vállalkozásnak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
fele nem lehet lejárt helyi adó tartozása.

Hitelösszeg

1,000,000 Ft - 10,000,000 Ft

Szükséges saját erő mértéke

-

Hitel célja

Zalaegerszegi székhellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások gazdasági
tevékenységének elindításához, tevékenység bővítéshez, vagy beruházáshoz
kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő
forgóeszköz-beszerzéseket is (árukészlet vásárlás, üzemanyag vásárlás,
alapanyagok vásárlása, tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek
beszerzése).
A hitel célja ÁFA finanszírozása nem lehet.

Futamidő

3 – 36 hónap

Türelmi idő tőketörlesztésre

12 hónap

Hitel ügyleti kamata

A kamat évi 4,5. A kamat évi 6,5%-ra ugrik amennyiben az aktuális törlesztési
kötelezettsége 15 napos késedelmet szenved.
Amennyiben a vállalkozás zalaegerszegi székhellyel rendelkezik, úgy a fent
jelölt kamatból a futamidő első évében 3%-os mértékű kamatkedvezményben
részesül. A kamatkedvezmény mindaddig fennáll, amíg a vállalkozásnak 15
napnál hosszabb lejárt fizetési határidejű kötelezettsége nem keletkezik.
Az induló hiteldíj 1,5 %.
A kamatkedvezmény Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Zalaegerszeg
város
fejlesztési
kamattámogatási alapból történik.

stratégiája

részeként

létrehozott

Késedelembe esés esetén, illetve a jogosultság megszűnése esetén a kapott
kamatkedvezményt visszamenőlegesen vissza kell fizetni.
A hitel folyósítása

A kölcsön folyósítása a ZMVA által előírt speciális feltételek teljesülése esetén
történhet meg. A folyósítás egy összegben, a vállalkozás bankszámlájára
történik.

A hitel felhasználásának
határideje

A hitel engedélyezését követő három hónapon belül a kölcsönszerződést meg
kell kötni. A hitel felhasználását a szerződéskötéstől számított 60 napon belül
meg kell kezdeni. A projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60
napon belül meg kell kezdeni és a szerződéskötést követő 12 hónapon belül
befejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal
meghosszabbítható. A projekt megvalósulását a beruházás befejezésekor
hitelt érdemlően, dokumentumokkal (pl. szerződéssel, számlával stb.) is
alátámasztottan kell igazolni. Az elszámolás során a beadást megelőző 2
hónappal keletkezett számlák fogadhatók el.

Terméktájékoztató
(Érvényes: 2015. április 2-től, visszavonásig)

Mikrohitel Program a zalaegerszegi székhellyel rendelkező fiatal, induló* mikroés kisvállalkozások számára Zalaegerszegen megvalósuló beruházások
elősegítése céljából

Hiteligénylők köre

Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén
székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező fiatal,
induló* Mikro- és Kisvállalkozások, melyek székhelye Zalaegerszeg
Megyei Jogú város közigazgatási területén belül találhatóak. Valamint a
vállalkozó, illetve a vállalkozás többségi tulajdonosa 35 év alatti és
korábban nem volt vállalkozó, illetve nem volt vállalkozásban 25%-nál
nagyobb tulajdonrésze.
(*Induló vállalkozás: 6 hónapnál nem régebben bejegyzett társas
vállalkozás vagy egyéni vállalkozás.)
A vállalkozásnak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
fele nem lehet lejárt helyi adó tartozása.

Hitelösszeg

1,000,000 Ft - 10,000,000 Ft

Szükséges saját erő mértéke

Az elvárt önerő (azaz a Program keretén kívül eső forrás biztosítása) a projekt
teljes nettó megvalósítási költségének legalább 10%-a, amelynek addigi vagy
jövőbeli felhasználását a legkésőbb a hitel folyósításakor igazolni kell.
Saját erő igazolásaként legfeljebb a hitelkérelem benyújtását megelőző 2
hónapon belül keletkezett számlák vagy annak megfelelő számviteli
bizonylatok számolhatók el.

Hitel célja

Támogatható projektek:
- gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak
beszerzésének és egyéb Beruházások finanszírozása;
- meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy
fejlesztése; és/vagy gazdasági tevékenység elindítása.
Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel együttes
folyósítása esetén az adott projekten belül a forgóeszközhitel aránya a
folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg. Az ilyen hitelek
egésze Beruházási hitelnek tekintendő, így azok forgóeszközhitel-része
tekintetében nem szükséges a tevékenységbővítési hitelcél külön igazolása.
A hitel célja ÁFA finanszírozása nem lehet.

Futamidő

12 – 120 hónap

Türelmi idő tőketörlesztésre

Maximum 24 hónap

Hitel ügyleti kamata

A kamat évi 4,5%.. A kamat évi 6,5%-ra ugrik amennyiben az aktuális
törlesztési kötelezettsége 15 napos késedelmet szenved.
Amennyiben a vállalkozás zalaegerszegi székhellyel rendelkezik, úgy a fent
jelölt kamatból a futamidő első öt évében 3%-os mértékű

kamatkedvezményben részesül. A kamatkedvezmény mindaddig fennáll,
amíg a vállalkozásnak 15 napnál hosszabb lejárt fizetési határidejű
kötelezettsége nem keletkezik. Az induló hiteldíj 1,5 %.
A kamatkedvezmény Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Zalaegerszeg
város
fejlesztési
stratégiája
részeként
létrehozott
kamattámogatási alapból történik.
Késedelembe esés esetén, illetve a jogosultság megszűnése esetén a kapott
kamatkedvezményt visszamenőlegesen vissza kell fizetni.
A hitel folyósítása

A kölcsön folyósítása a ZMVA által előírt speciális feltételek teljesülése esetén
történhet meg.

A
hitel
határideje

A hitel engedélyezését követő három hónapon belül a kölcsönszerződést meg
kell kötni. A hitel felhasználását a szerződéskötéstől számított 60 napon belül
meg kell kezdeni. A projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60
napon belül meg kell kezdeni és a szerződéskötést követő 24 hónapon belül
befejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal
meghosszabbítható. A projekt megvalósulását a beruházás befejezésekor
hitelt érdemlően, dokumentumokkal (pl. szerződéssel, számlával stb.) is
alátámasztottan kell igazolni. Az elszámolás során a beadást megelőző 2
hónappal keletkezett számlák fogadhatók el.

felhasználásának

Általános hitelfeltételek
Hitelezésből
kizártak köre

Nem nyújtható hitel olyan vállalkozásnak,
- amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy
amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
- amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
- amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK
rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de
minimis) támogatásban.
- a vállalkozás székhelye nem Zalaegerszeg város közigazgatási határain belül található.

A hitelből nem
támogatható
felhasználások

Nem támogatható:
- visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozása
- fennálló hitel finanszírozása;
- üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; illetve
- a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől,
vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli
hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak
megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó
Beruházás finanszírozására.
- az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez
kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
- az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy
marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben a támogatás
összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján
kerül rögzítésre vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
- olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni
vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át
mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki;
- az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
-a széntermeléshez kapcsolódó iparág vállalkozásai;
- szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások
esetében;
- nehéz helyzetben lévő vállalatok részére {8/2007. (III. 19.) MeHVM rend. 12.§ (1) bekezdés j)}

Szükséges
biztosíték
mértéke

A ZMVA Fedezetértékelési Szabályzata alapján vagyoni fedezet minden esetben szükséges.

Költségek és
díjak

Tranzakciós díjak
Hitelképesség vizsgálati díj az Ügyfél hitelképességének megállapítása érdekében lefolytatott
eljárásának az ellenértéke, amelyből a hitel igénylésekor megfizetendő díj 5.000.000.-Ft-ig
terjedő hitelkérelemnél 15.000,-forint, 5.000.000.- feletti hitelkérelemnél 20.000,-forint.

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.
(92/310-800)
www.zmva.hu; mikrohitel@zmva.hu

