Finanszírozási lehetőségek a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítványnál
Kókai Miklós
hitel menedzser
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ZMVA Hitel Konstrukciók
Beruházási
hitel

• üzleti célú ingatlan vásárlás, felújítás
• gépek, berendezések, járművek
vásárlása

Forgóeszköz
hitel

• forgóeszköz: egy termelési cikluson át
elhasználódnak, vagy értékük az
előállított új termék részévé válik, pl.
alapanyagkészlet, árukészlet, üzemanyag
vásárlására

ÚSZT, OMA forrásból
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ZMVA Hitel Konstrukciók
Forgóeszköz hitel

Akár

– 10MFt
– 3 éves futamidő
– 3,9%-tól
– saját erő nélkül
– 1 éves türelmi idővel

• Kezdő vállalkozás is
• Készfizető kezességvállalás
• Ingatlan fedezet szükséges

ZMVA Hitel Konstrukciók
Beruházási hitel
– 10 MFt
– 10 éves futamidő
Akár
– 3,9%-tól
– saját erő nélkül
– 2 éves türelmi idővel
• Kezdő vállalkozás is
• Készfizető kezességvállalás
• Ingatlan fedezet szükséges

Zalaegerszegi kamattámogatási program
• Zalaegerszegi székhellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások
fejlődésének elősegítésére jött létre a program
A kamattámogatásra Zalaegerszeg város évi 10 millió Ft keretet
bocsát rendelkezésre öt éven keresztül. A város által biztosított
összegből a ZMVA egy alapot hozott létre.
• Igénybevevők köre: Zalaegerszegen székhellyel rendelkező mikroés kisvállalkozások Zalaegerszegen megvalósuló beruházásához
vagy forgóeszköz vásárláshoz.
• Egyablakosság: Az ügyfél a hitelkérelemmel egyidejűleg nyújtja be
kamattámogatási kérelmét a ZMVA-hoz.

A kamattámogatás mértéke:
A kamattámogatás beruházási hitelnél a futamidő első 5 évében, forgóeszköz hitelnél
az első egy évben jár az ügyfeleknek, és csak abban az esetben, ha az időszak alatt
nem kerül 15 napot meghaladó késedelembe.
A kamattámogatás mértéke: évi 2%
Kamattámogatás kiegészítés fiatal vállalkozók részére:
Igénybevevők köre: Zalaegerszegi székhellyel rendelkező induló vállalkozások, ahol a
vállalkozás tulajdonosainak életkora 35 év alatti. (Induló vállalkozás: 6 hónapnál nem
régebben bejegyzett társas vállalkozás vagy egyéni vállalkozás.)
A kamattámogatás mértéke: évi 3 %
Kamattámogatás program zalaegerszegi vállalkozásoktól történt beszerzések
elősegítésére:
Igénybevevők köre: teljes egészében csak zalaegerszegi székhellyel rendelkező
vállalkozók által kibocsátott számlával számol el. A kamattámogatás mértéke: évi 3%

Forgóeszköz
hitel
Beruházási
hitel

Agrárhitel
Széchenyi
Kártya
konstrukciók

Önerő
Kiegészítő
hitel

Folyószámla
hitel
Támogatást
megelőlegező
hitel

2014. szeptember 1-től a már ZMVA-nál is!
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Széchenyi Kártya
Akár

•
•
•
•
•
•

-

25, illetve 50 mFt
3, illetve 10 éves futamidő
ingatlanfedezet nélkül
1,95%-tól
saját erő nélkül
2 éves türelmi idővel

Minimum 1, illetve 2 lezárt gazdálkodói év
Garantiqa kezességvállalás
Készfizető kezességvállalás
Akár szabad felhasználású folyószámlahitel
Ingatlan fedezet Bank döntése szerint
Kötelező számlaforgalom bizonyos termékeknél

Széchenyi Kártya Forgóeszköz és
Beruházási hitel
•

SZK Forgóeszköz hitel:
– vállalkozás tevékenységéhez szükséges forgóeszközök beszerzésére
– 1 – 25 mFt
10 mFt-ig 1 lezárt
– 13 hónap – 3 év futamidő
év, felette 2 év
– kötelező számlaforgalom

•

SZK Beruházási Hitel:
– ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése
– új/ használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése
– 1 – 50 mFt
2 éves vállalkozói
– 13 hónap – 10 év futamidő
múlt
9

Széchenyi Önerő Kiegészítő és Támogatást
Megelőlegező hitel az elnyert támogatásokhoz
Széchenyi Önerő Kiegészítő hitel
•

•
•
•
•
•
•

2 lezárt
üzleti év

az EU-s pályázati források sikeres
felhasználását segíti azzal, hogy a
megalapozott üzleti és fejlesztési tervekkel
rendelkező KKV-k elegendő önrész
hiányában is belevághatnak beruházási
céljaik megvalósításába
célja a pályázatok céljainak megfelelő lehet
ÁFA finanszírozásra is alkalmas (amennyiben
ÁFA visszaigénylésre nem jogosult)
500 eFt – 50 mFt
13 hónap – 10 év futamidő
saját erő (tervezett beruházási összköltség) 20%
kamat: 1,9%

Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitel
•

•
•
•
•
•

jellemzően a projekt befejezését követően
folyósított vissza nem térítendő állami
támogatások előfinanszírozására szolgál.
ÁFA finanszírozásra is alkalmas (amennyiben
az ÁFA visszaigénylésre nem jogosult)
500 eFt – 50 mFt (max. az elnyert támogatás összege)
12 hónaptól – 5 év futamidő
az igénylőnek csupán a projekt által előírt
saját erővel szükséges rendelkeznie
kamat: 1,45%
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Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
• A vállalkozás átmeneti likviditási problémáinak
áthidalása
• A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitel minden, a
vállalkozás érdekében felmerülő és – az adó és számviteli
jogszabályok szerint – elszámolható kiadásra felhasználható
vásárlás, készpénzfelvétel, átutalás, beszedés útján vagy
egyéb módon
• 500 eFt – 50 mFt (árbevétel 25%-a)
10 mFt-ig 1
• 1+1 év futamidő
lezárt év, 11-25
• Kötelező számlaforgalom
mFt 2 év
• Szabad felhasználású
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Agrár Széchenyi Kártya
• mezőgazdasági és halászati
vállalkozások számára nyújtott
szabad felhasználású
• 1-3 éves lejáratú rulírozó
folyószámlahitel
• 500 eFt – 25 mFt (árbevétel 35%-a)
15 mFt-ig 1
lezárt év, 15-25
mFt 2 év
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Köszönöm figyelmüket!
www.zmva.hu
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

H-8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 17.
tel.: +36 92 316 033, +36 92 310 800
e-mail: infozmva@zmva.hu
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