Békés Megyéért
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.
E-mail: info@bmva.hu
Weboldal: www.bmva.hu

Kamattámogatott Mikrohitel Program
Békéscsaba Megyei Jogú Város
1. A HITEL PROGRAM CÉLJA
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a mikro, és kisvállalkozások, agrárvállalkozások
fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében működteti a Helyi Mikrohitel
Programot, melyhez kapcsolódóan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást
nyújt a békéscsabai székhellyel és megvalósulási hellyel rendelkező helyi vállalkozások számára,
akik nehéz helyzetbe kerültek a koronavírus okozta válsághelyzetben. A kamattámogatott időszak
alatt a kamat 0,00%.
A Kamattámogatott Mikrohitel Program általános célja a helyi mikro, és kisvállalkozások,
agrárvállalkozók, őstermelők támogatása pénzügyi segítségnyújtással.
2. HITELFELVEVŐK KÖRE
Székhely: Békéscsaba közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro- és
kisvállalkozások, agrárvállalkozások és őstermelők.
Méret: EK szerződés 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerint a
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 9-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves
árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 49-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves
árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.
Speciális kritériumok:
•
•

a hitelfelvétel idején legalább 2 főt foglalkoztat, valamint munkaviszonyukat a hitel
futamideje alatt fenntartja,
amennyiben az üzleti tervében lakosság számára nyújtott kereskedelmi- és vagy
szolgáltatási tevékenység is szerepel, úgy legkésőbb a hitelszerződés megkötéséig, a
támogatott vállalkozás és az Önkormányzat között érvényes Csaba kártya elfogadási helyre
vonatkozó megállapodással kell rendelkeznie.

3. HITELEZÉSBŐL KIZÁRTAK KÖRE
Nem nyújtható hitel olyan mikro- és kisvállalkozás számára:
• amely a cégbíróságon nincs bejegyezve, vagy nem rendelkezik egyéni vállalkozói
igazolvánnyal,
• 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,

•
•

amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként
büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi
intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el.

4. A HITEL KONDÍCIÓIA
A hitel célja: A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már
meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a
beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A beruházási hitel esetén a beruházáshoz
kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg tevékenységtől függően a folyósított
hitel 30%-a lehet. Lehetőség van csak forgóeszközhitel felvételére is.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 év kamattámogatást biztosít.
A hitel összege: min. 1.000.000 Ft – max. 10.000.000 Ft
A hitel futamideje: A hitel futamideje beruházási hitel esetén maximum 10 évig terjedhet.
Forgóeszköz hitel esetén maximum 3 év.
A hitel folyósítása: Szerződéskötést követően, megegyezés szerint.
Saját erő: Nem szükséges.
A hitel elszámolásának határideje: A hitelt a folyósítástól számított hat hónapon belül fel kell
használni, valamint számlákkal, egyéb bizonylatokkal igazolni. Az Üzleti Tervben vállaltak
igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb
bizonylatok fogadhatók el.
Türelmi idő: A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint három hónap. A
kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.
Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. Az Alapítvány által végzett értékelést
követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg 150%-át kell fedeznie.
Bizonyos esetekben készfizető kezességvállalás is szükséges.
Kamat: A hitel kamata fix 4,90 %, amely a kamattámogatott időszak alatt 0,00 %. A késedelmi
kamat mértéke a kölcsön késedelmes visszafizetése esetében a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeres mértéke + 6%. Ezen kívül a Kölcsönfelvevő által bármely más jogcímen teljesítendő
fizetési kötelezettségek késedelme miatti késedelmi kamat mértéke is megegyezik a kölcsön
késedelmes visszafizetésére fentiekben meghatározott kamatmértékkel.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott támogatás futamideje- a hitel
futamidejétől függetlenül- a hitel folyósítás időpontjától számított 24 hónap.
60 napot meghaladó késedelembe esés esetén a teljes kamattámogatást (visszamenőleg is)
vissza kell fizetni.

