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AA.. PPÁÁLLYYÁÁZZAATT CCÉÉLLJJAA ÉÉSS HHÁÁTTTTEERREE

AA11.. HHááttttéérr iinnffoorrmmáácciióókk

Az Európai Unió Tanácsa a kibővült Európai Unióban mind regionális szinten, mind az
egyes tagállamok között megnövekedett gazdasági, társadalmi és területi
egyenlőtlenségek mérséklése céljából erősíteni kívánja a konvergenciát, a
versenyképességet és a foglalkoztatást célzó intézkedéseket az egész Közösségben.

A  kohéziós  politika  keretében  a  támogatást  nyújtó  eszköz  az  Európai  Regionális
Fejlesztési  Alap  (ERFA).  A  többéves  program  keretében  az  Európai  Unió  és  a  Magyar
Állam nyilvános pályázat során kiválasztott piaci szereplők (a „Közvetítők”) bevonásával
kíván a mikro-, kis- és középvállalkozások számára jobb finanszírozáshoz való
hozzáférést biztosítani.

A Tanács vonatkozó 1083/2006/EK rendelete 44. cikke alapján a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség mint a támogatást nyújtó irányító hatóság (az „Irányító Hatóság”) az MV-
Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 12.,
cégjegyzékszáma: 01-10-045690) mint forráskezelő szervezet (a „Társaság”)
közreműködésével végrehajtandó műveletek finanszírozása céljából – a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritása („GOP 4”) és a Közép-Magyarországi
Operatív Program („KMOP 1.3.”) Pénzügyi Eszközök Intézkedése keretében –
visszatérítendő forrást  biztosít  a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (3)
bekezdése szerint mikrovállalkozásnak minősülő jogalanyok mint végső címzettek (a
„Kedvezményezettek”) javára.

MAG  -  Magyar  Gazdaságfejlesztési  Központ  Zrt.  (a  „MAG Zrt.”) mint közreműködő
szervezet a mikrovállalkozások technológiai fejlesztésén, korszerűsítésén keresztül
megvalósuló jövedelemtermelő képességének növelése érdekében vissza nem térítendő
támogatásokat biztosít a GOP-2011-2.1.1/M és a KMOP-2011-1.2.1/M Komponenseken
keretében.

A mikrovállalkozások megfelelő fejlesztése érdekében célszerűnek látszik a GOP-ban,
illetve a KMOP-ban rendelkezésre álló visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásokat
egy új, Kombinált Mikrohitel elnevezésű támogatási program keretében kombinálni és a
jelen  pályázat  (a  „Pályázat”)  során  kiválasztásra  kerülő Közvetítőkön  keresztül  a
Kedvezményezettekhez eljuttatni (a GOP vonatkozásában „KMH (GOP) Program”, a
KMOP vonatkozásában „KMH (KMOP) Program”, együttesen „KMH Program”).

A Pályázat során a Társaság az Irányító Hatóság képviselőjeként jár el.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésben az 1. sz. mellékletben felsorolt
jogszabályokat kell alkalmazni.

AA22.. AA PPáállyyáázzaatt ccéélljjaa

Jelen Pályázat célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő
mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel
rendelkező mikrovállalkozások számára a Pályázat során Közvetítőként kiválasztásra
kerülő mikrofinanszírozó szervezetek (hitelszövetkezetek, takarékszövetkezetek,
vállalkozásfejlesztési alapítványok, illetve pénzügyi vállalkozások) bevonásával a GOP-
2011-2.1.1/M és a KMOP-2011-1.2.1/M Komponens („KMH VNT Program”) szerint
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finanszírozott  vissza  nem  térítendő támogatást,  illetve  a  GOP  4.1  és  a  KMOP  1.3
Intézkedés keretében finanszírozott kedvezményes kamatozású hitelt („KMH
Hitelprogram”) együttesen biztosítsa (a „Támogatás”) , az alábbiak szerint:

A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft
lehet („VNT”), amelyhez alábbiak szerinti támogatott hitel (visszatérítendő támogatás,
„Hitel”) kapcsolódik:

a) vállalkozásfejlesztési alapítványok mint Közvetítők esetében legalább 1 millió Ft és
legfeljebb 10 millió Ft lehet azzal, hogy

(i) a Hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegű VNT-
nek a KMH VNT Program keretében való megítélésével együtt nyújtható a
Kedvezményezett számára;

(ii) a VNT, a Hitel, illetve a Kedvezményezett által biztosított legalább 10%-os
önerő együttesen képezi a KMH Program keretében bemutatandó és
elszámolható összköltséget („Pályázati Projektérték”);

(iii) a VNT maximális mértéke a Pályázati Projektérték önerővel csökkentett
értékének 50%-a, illetve a Hitel összegének 100%-a lehet.

b) Pénzügyi vállalkozások, szövetkezeti hitelintézetek (takarékszövetkezetek,
hitelszövetkezetek)  mint  Közvetítők  esetén  legalább  1  millió  Ft  és  legfeljebb  20
millió Ft lehet azzal,

(i) hogy a Hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegű
VNT-nek a KMH VNT Program keretében való megítélésével együtt
nyújtható a Kedvezményezett számára;

(ii) a VNT, a Hitel, illetve a Kedvezményezett által biztosított legalább 10%-os
önerő együttesen képezi a Pályázati Projektértéket;

(iii) a VNT maximális mértéke a Pályázati Projektérték önerővel csökkentett
értékének 50%-a, illetve a Hitel összegének 100%-a lehet.

A jelen Pályázat alapján kiválasztásra kerülő Közvetítők

- hitelezőként járnak el Hitel tekintetében és a Kedvezményezettekkel saját
nevükben és kockázatukra hitelszerződést (a „Hitelszerződés”) kötnek; illetve

- közreműködnek a VNT-re vonatkozó pályázatok kezelésében.

A pályázók külön-külön nyújthatják be pályázataikat a GOP, illetve a KMOP keretében
finanszírozott KMH Program tekintetében.

A Kedvezményezettek számára a KMH-ra vonatkozó rendelkezések – így az alkalmassági
feltételek, a támogatható projektek, az elszámolható költségek – a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által megjelentetett pályázati dokumentációban (nevezetesen a GOP-2011-
2.1.1/M és KMOP-2011-1.2.1/M pályázati felhívások; együttesen: „VNT Pályázati
Dokumentáció”) kerülnek meghatározásra.
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AA33.. RRéésszzvvéétteell aa KKMMHH vvééggrreehhaajjttáássáábbaann

A  pályázatnyertes  Közvetítőkkel  a  Társaság  –  az  operatív  programok  szerinti
megbontásban – közvetítői szerződéseket („Közvetítői Szerződés”) köt, amelynek
tervezete jelen pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képezi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a KMH egyes paraméterei, illetve a Közvetítői Szerződés-
tervezet egyes rendelkezései a pályáztatás folyamata alatt módosításra kerülhetnek!

A Társaság a szerződéses rendelkezések tekintetében nem kíván a pályázókkal
egyenként tárgyalásokat folytatni, valamennyi Közvetítővel azonos tartalmú Közvetítői
Szerződést kíván megkötni (ide nem értve az operatív programok szerinti szükségszerű
eltéréseket).

Egyszerűsített pályáztatási eljárás vonatkozik azokra a Közvetítőkre, amelyek jelen
pályázati felhívás közzétételét megelőzően a Társasággal valamely támogatási program
tekintetében Közvetítői Szerződést írtak alá.

A Társaságnak a KMH Programok végrehatása alatt, azok tapasztalataira tekintettel, a
Közvetítői Szerződés vonatkozó előírásai szerint jogában áll a Közvetítői Szerződésben a
Közvetítők által kihelyezett mikrohitelekkel és a Társaság refinanszírozásával
kapcsolatban meghatározott egyes kondíciókat, díjakat, kamatokat, összegeket és/vagy
arányokat a jövőre nézve, valamennyi Közvetítő tekintetében egyoldalúan megváltozatni.
A Közvetítői Szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a Társaság egyes
Közvetítők vonatkozásában is módosíthatja a Közvetítői Szerződések eredeti
paramétereit.

AA44.. RReennddeellkkeezzééssrree áállllóó ffoorrrrááss

A Pályázat meghirdetésekor KMH keretében rendelkezésre álló tervezett keretösszegek a
következők:

KMH GOP Program

GOP-2011-4.1/2 20 milliárd Ft (2011 – 2013. évekre)

GOP-2011-2.1.1/M 15 milliárd Ft (2011 – 2013. évekre)

KMH KMOP Program

KMOP-2011-1.3.1/2   6 milliárd Ft (2011 – 2013. évekre)

KMOP-2010-1.2.1/M   3 milliárd Ft (2011 – 2013. évekre)

Jelen pályázati felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
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BB.. PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK KKÖÖRREE,, AALLKKAALLMMAASSSSÁÁGGII KKRRIITTÉÉRRIIUUMMOOKK

BB11.. JJooggii ffoorrmmaa

Szövetkezeti hitelintézetek

Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be olyan a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény („Hpt.”) 5.§ (6) bekezdés szerinti
szövetkezeti hitelintézetek (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet), amelyek a Hpt. 3.§ (1)
bekezdés b) pont szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység (’hitel és pénzkölcsön
nyújtása’) végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek.

Vállalkozásfejlesztési alapítványok

Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be a Hpt. 2.§ (1) bekezdés h) pontja alapján
a Hpt. hatálya alól kivett megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok.

Pénzügyi vállalkozások

Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be olyan a Hpt. 6.§ (1) bekezdés a) pontja
szerinti pénzügyi vállalkozások, (i) amelyekben hitelintézet nem rendelkezik közvetlen
vagy közvetett  többségi  részesedéssel  és (ii)  amelyek a Hpt.  3.§ (1) bekezdés b) pont
szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység (’hitel és pénzkölcsön nyújtása’) végzésére
érvényes engedéllyel rendelkeznek.

BB22.. SSzzéékkhheellyy

A pályázónak magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

BB33.. KKiizzáárróó kköörrüüllmméénnyyeekk

A Pályázat során nem kerülhet kiválasztásra az a pályázó,

· amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, és/vagy amelynek
kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);

· amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére
kötelező határozata van érvényben, továbbá akit, vagy amelyet a támogatást
nyújtó szerv vezetője a támogatási rendszeréből kizárt, és a kizáró döntés a jelen
konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtásakor érvényben van;

· amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat.
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CC.. AA KKMMHH PPRROOGGRRAAMM TTAARRTTAALLMMAA

CC11.. AA TTáámmooggaattáássbbaann rréésszzeessíítthheettőő KKeeddvveezzmméénnyyeezzeetttteekk

A KMH Program keretében a pályázatnyertes Közvetítők útján Támogatásra jogosultak
azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarország területén
székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország
területén fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozások Kedvezményezett Magyarországon
székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet lehet.

Az adott naptári évben a Kedvezményezett vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK
rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása
egyszer részesíthető támogatásban a KMH (GOP) Program, illetve egyszer a KMH (KMOP)
Program keretében. A fenti feltételnek való megfelelés vizsgálatánál a pályázat
beadásának időpontja az irányadó, nem a támogatási döntés dátuma.

CC22.. AA TTáámmooggaatthhaattóó pprroojjeekktteekk

A  KMH  keretében  nyújtott  Támogatás  a  Kedvezményezettek  által  az  alábbi  célokra  és
projektekhez használhatók fel:

(i) Új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz
beszerzése;

(ii) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum
nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése;

(iii) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése
(egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével);

(iv) Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás

A  támogatható  projektek  és  az  elszámolható  költségek  egyes,  a  MAG  Zrt.  által
ellenőrizendő részletszabályai a VNT Pályázati Dokumentációban kerülnek
meghatározásra.

CC33.. AA TTáámmooggaattáássbbóóll kkiizzáárrtt ffeellhhaasszznnáálláássookk,, iilllleettvvee vváállllaallkkoozzáássookk

A KMH Program keretében megszerzett Támogatást a Kedvezményezett kizárólag a C2.
pontban meghatározott célokra igényelheti és használhatja fel.

A Támogatás különösen nem használható fel:

(i) a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó
finanszírozására;

(ii) a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő
pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására;

(iii) üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; illetve
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(iv) műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak,
szoftvereknek, ingatlanoknak és szolgáltatásoknak a Kedvezményezett
800/2008/EK  rendelet  1.  sz.  melléklete  szerinti  partner  és/vagy  kapcsolt
vállalkozásaitól való beszerzésére;

(v) a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett
projekt finanszírozására.

A KMH Program keretében nem támogathatók az alábbi projektek:

(i) mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek;

(ii) az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás,
szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeri
szállítási ágazat;

(iii) turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése.

A Közvetítők útján a Kedvezményezettek részére a KMH Program keretében nyújtott
támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet  -  HL L sorozat 379/5 2006. 12.  28.  – („1998/2006/EK rendelet”) szabályai
alapján lehet nyújtani. A csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos kizárások és egyéb
rendelkezések jelen pályázati felhívás 3. sz. mellékletében kerülnek összefoglalásra.

Nem részesíthető a KMH keretében Támogatásban olyan vállalkozás,

(a) 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);

(b) amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez
szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

(c) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai,
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot
szolgáltatott;

(d) 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;

(e) amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás
visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy
amely  a  hitelkérelem  benyújtását  megelőző három  éven  belül  az
államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási
eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette.
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(f) amely  az  adott,  illetve  az  azt  megelőző két  pénzügyi  év  során  az
1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült,
illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.

A Támogatásból kizárt felhasználások, projektek és vállalkozások részletes szabályai a
Közvetítői  Szerződésben,  illetve  a  VNT Pályázati Dokumentációban kerülnek
meghatározásra. A kizárólag a VNT Pályázati Dokumentációban szereplő feltételek
teljesülését a MAG Zrt. a kedvezményezetti pályázatok értékelése során vizsgálja.

CC44.. AA TTáámmooggaattáássbbaann rréésszzeessíítthheettőő pprroojjeekktteekk mmeeggvvaallóóssííttáássii hheellyyee

A KMH GOP Program keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására
(azaz a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezettnek Magyarország területén, a
Közép-Magyarországi Régión kívül - nem vidékies településen - elhelyezkedő székhelyén,
telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz
aktiválási helye szerint).

A KMH KMOP Program keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására
(azaz a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezettnek a Magyar Köztársaság
területén, a Közép-Magyarországi Régióban elhelyezkedő - nem vidékies településen -
székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a
beszerzett eszköz aktiválási helye szerint).

A nem vidékies települések listáját VNT Pályázati Dokumentáció tartalmazza.

CC55.. AA KKMMHH kkeerreettéébbeenn aa KKöözzvveettííttőőkk áállttaall nnyyúújjttootttt hhiitteelleekk kkoonnddíícciióóii

A Kedvezményezettől elvárt önerő (azaz  a  KMH  Program  keretén  kívül  eső forrás
biztosítása) a Pályázati Projektérték legalább 10%-a. Az elvárt önerő forrása nem lehet
közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás.

A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezett Hitel összege legalább

a)  Vállalkozásfejlesztési alapítványok mint Közvetítők esetében legalább 1 millió Ft
és legfeljebb 10 millió Ft,

b)  Pénzügyi vállalkozások, szövetkezeti hitelintézetek (hitelszövetkezetek,
takarékszövetkezetek) mint Közvetítők esetén legalább 1 millió Ft és legfeljebb 20
millió Ft lehet azzal, hogy

a Kedvezményezett részére a KMH Program keretében megítélt vissza nem térítendő
támogatás összege nem lehet magasabb a Hitel összegénél, az alábbi esetek szerint:

a)  Vállalkozásfejlesztési alapítványok mint Közvetítők esetében legalább 1 millió Ft
és legfeljebb 10 millió Ft,

b)  Pénzügyi vállalkozások, szövetkezeti hitelintézetek (hitelszövetkezet,
takarékszövetkezet) mint Közvetítők esetén legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10
millió Ft lehet.
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A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezett hitel maximális futamideje 120
hónap lehet, azzal, hogy a hitel bármikor előtörleszthető az alábbi előtörlesztési díjak
mellett:

(i) a projekt megvalósítási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg
maximum 5%-a,

(ii)  a projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg
maximum 3%-a.

A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezett hitel éves kamata legfeljebb 9%
lehet.

A Közvetítő a Hitelszerződés megkötésével összefüggésben összesen legfeljebb az alábbi
összegű bruttó egyszeri tranzakciós díjat számíthat fel a Kedvezményezettnek:

1. 36 hónapnál hosszabb futamidő esetén 50.000,- Ft;

2. 12 hónaptól 36 hónapig terjedő futamidő esetén a szerződött hitelösszeg 3%-a;

3. 12 hónap alatti futamidő esetén a szerződött hitelösszeg 5%-a.

A  fentiekben  részletezett  tranzakciós  díj  –  eltekintve  azon  költségektől,  amelyeket  a
Kedvezményezett nem a Közvetítőnek fizet (pl.: értékbecslői-, ügyvédi- vagy közjegyzői
díj)  –  a  hitel  elbírálásával  és  folyósításával  összefüggő valamennyi  szolgáltatásának  és
költségének ellenértékét (pl.: hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, Közvetítő által
kezdeményezett szerződésmódosítás díja, regisztrációs díj stb.) magában foglalja, ide
nem értve azonban az esetleges követelésbehajtási költségeket.

A Közvetítő nem számíthat fel díjat a VNT-vel kapcsolatos tevékenységeiért.

Az olyan hitelkérelmek tekintetében, amelyek alapján - a Kedvezményezettnek felróható
okból - Hitelszerződés nem jön létre, de a hitelbírálatot a Közvetítő elvégezte, a Közvetítő
maximum bruttó 10.000,- Ft regisztrációs díjat számolhat fel a Kedvezményezettel
szemben,  azzal  a  megszorítással,  hogy  amennyiben  az  adott  Közvetítő és  a
Kedvezményezett között a KMH Hitelprogram keretében utóbb mégis Hitelszerződés jön
létre, úgy az adott Hitellel kapcsolatban felszámított tranzakciós költségek az adott
hitellel összefüggésben felszámított regisztrációs díjjal együtt sem haladhatják meg fenti
(Hitel futamidejétől függő) tranzakciós díjat. A Közvetítő nem számíthat fel díjat a vissza
nem térítendő támogatással kapcsolatos tevékenységeiért.

A Hitel biztosítékaként a Közvetítő a saját, bemutatott fedezetértékelési szabályai
alapján meghatározott típusú és értékű biztosítékot kér a Kedvezményezettől.

A Közvetítőnek a Kedvezményezettel megkötendő Hitelszerződésben ki kell kötnie, hogy
a Kedvezményezett a támogatott projekt megvalósítását a projekt megkezdésétől,
illetve a Hitelszerződés hatálybalépését (ezek közül a későbbit) követő 12 hónapon belül
köteles befejezni. A projekt pénzügyi elszámolásának határideje a projekt befejezésétől
számított 90 naptári nap.

A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezendő Hitel összegét a támogatott
projekt megkezdéséig, de maximum a Hitelszerződés aláírásától számított legfeljebb 12
hónapig tarthatja rendelkezésre azzal, hogy a támogatott projekt megkezdését követő 12
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hónapon belül kell a Hitelt folyósítani (rendelkezésre tartás). A rendelkezésre tartásért
a Közvetítő külön díjat nem számíthat fel.

A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezett Hitel tőketörlesztésének kezdő
időpontja a Hitel folyósításától számított maximum 24 hónappal halasztható el (türelmi
idő).

A  Közvetítő a  KMH  Program  végrehajtása  során  Támogatáshoz  nem  juthat,  hanem  a
Társaságtól származó Támogatást teljes egészében a Kedvezményezetteknek kell
továbbadnia.

CC66.. AA TTáárrssaassáágg áállttaall nnyyúújjttootttt rreeffiinnaannsszzíírroozzááss

A pályázatnyertes Közvetítők által kihelyezett hitelösszegeknek az alábbi módon
biztosítja a Társaság a refinanszírozását:

a) Vállalkozásfejlesztési alapítványok és PSZÁF által engedélyezett pénzügyi
vállalkozások által kihelyezett Hitelek teljes összegét a Társaság refinanszírozza a
Közvetítő számára.

b) Szövetkezeti hitelintézetek (hitelszövetkezetek, takarékszövetkezetek) által
kihelyezett Hitelek 75%-át a Társaság refinanszírozza a Közvetítő számára. A
Közvetítő által kihelyezett Hitelek Társaság által nem refinanszírozott részét a
Közvetítő saját forrásból köteles biztosítani. E tekintetben saját forrásnak minősül
minden olyan forrás, amely nem a Társaságtól származik, ideértve az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb forrásokat is.

A  Közvetítők  által  együttesen  igénybe  vehető refinanszírozási  forrás  mértéke  a  KMH
Programra rendelkezésre álló forrás mindenkori összegéhez igazodik, miszerint

(i) a  Közvetítők  a  forrást  a  refinanszírozható  hitelkihelyezéseik  alapján,  a
megelőzés elve szerint jogosultak igénybe venni azzal, hogy

(ii) minden  Közvetítő legfeljebb  a  KMH  Hitelprogramra  rendelkezésre  álló
forrás mindenkori összegének 20%-át veheti igénybe, kivéve, amennyiben
a Társaság a Közvetítő számára írásbeli hozzájárulásával lehetővé teszi e
korlát átlépését.

A Társaság által nyújtott refinanszírozás további szabályait a Közvetítői Szerződés-
tervezet tartalmazza (2. sz. melléklet).
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CC77.. KKoocckkáázzaattvviisseellééss

A KMH keretében folyósított, a Társaság által refinanszírozott Hitelek hitelezési
kockázatát a Társaság a Közvetítőkel az alábbi módon osztja meg
("Veszteségátvállalás"):

A Hitelportfolió
veszteségének sávos

mértékei

Társaság
által

átvállalt
rész

Közvetítő
által
viselt
rész

1. 0 - 5% 100% 0%

2. 5 - 10% 50% 50%

3. 10 - 15% 30% 70%

4. 15% - 0% 100%

A Társaság Veszteségátvállalásának pontos feltételei és részletes szabályai a Közvetítői
Szerződésben kerülnek meghatározásra.
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DD.. DDÍÍJJAAZZÁÁSS

DD..11 AA rreeffiinnaannsszzíírroozzáássii kkaammaatt

A Társaság a pályázatnyertes Közvetítők KMH Hitelprogram keretében kihelyezett Hiteleit
0,4% éves kamatláb mellett refinanszírozza, amely ellenérték a KMH Hitelprogram
végrehajtása során, annak tapasztalataira tekintettel módosítható.

DD..22 EEggyyéébb ddííjjaazzááss

A Közvetítő a KMH Programmal összefüggő feladatai  ellátásáért  a Társasággal,  illetve a
MAG Zrt-vel szemben semmilyen díjat nem számíthat fel.
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EE.. AA KKÖÖZZVVEETTÍÍTTŐŐKK KKÖÖTTEELLEEZZEETTTTSSÉÉGGEEII

A  KMH-ban  történő részvétel  esetén  a  Közvetítő köteles  az  alábbi  elvárásokat  és
kötelezettségeket teljesíteni:

A Társasággal szemben fennálló kötelezettségek

EE..11 HHiitteellbbíírráállaatt

A Közvetítő a Kedvezményezettektől  csak teljes és hiánytalan hitelkérelmet vehet át,  a
hitelkérelem iktatását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A hitelkérelem átvételével
egyidejűleg a Közvetítő köteles átvenni és iktatni a Kedvezményezett vissza nem
térítendő támogatásra irányuló pályázatát is. A hitelbírálat keretében a Közvetítő köteles
a Pályázati Projektérték legalább 10%-nak megfelelő kedvezményezetti önerő
rendelkezésre állását vizsgálni a Közvetítői Szerződés vonatkozó rendelkezései szerint.

EE..22 NNyyiillvváánnttaarrttáássookk vveezzeettééssee

A Közvetítő olyan belső nyilvántartási rendszert köteles alkalmazni, amelyben (i) a KMH
Program keretében végrehajtott ügyletei egyéb tevékenységeitől elkülönítetten kerülnek
nyilvántartásra, (ii) a Közvetítő által KMH Program keretében kialakított hitel-portfolió
aktuális adatai legalább naponta frissítésre kerülnek; illetve (iii) amely alkalmas arra,
hogy a Társaság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének meg tudjon felelni.

EE..33 AAddaattsszzoollggáállttaattááss

A Közvetítő köteles a KMH Program biztonságos végrehajtásához, koordinálásához és
ellenőrzéséhez szükséges adatokat, információkat a Társaság által meghatározott
adatszerkezetben, formátumban és meghatározott időszakra vonatkozóan a Társaságnak
átadni.  A  Közvetítők  által  szolgáltatandó  adatok  struktúrája  a  Közvetítői  Szerződésben
kerül meghatározásra.

EE..44 MMiinnőőssííttééss

A Közvetítő köteles a KMH Program során kialakított hitelportfoliójába tartozó hiteleket a
Közvetítői Szerződés-tervezet vonatkozó előírásainak megfelelő hitelminősítési
szabályzata szerint folyamatosan minősíteni és az egyes hiteleket kockázati kategóriákba
sorolni.

EE..55 ÉÉrrttéékkvveesszzttééss eellsszzáámmoolláássaa

A Közvetítő legalább évente egyszer köteles értékvesztést elszámolni – a mérlegkészítés
időpontjában  rendelkezésre  álló  információk  alapján  –  a  portfoliójába  tartozó  Hitelek
várható veszteségének teljes összegére, a Közvetítői Szerződés vonatkozó előírásai
szerint.

EE.. 66 TTáámmooggaattáássttaarrttaalloomm iiggaazzoolláássaa

A Közvetítő köteles a Társaság által a közvetítői adatszolgáltatás alapján elkészített és
elektronikus formában a Közvetítő rendelkezésére bocsátott támogatástartalom-igazolást
kinyomtatott formában annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a
Kedvezményezetteknek átadni.
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A MAG Zrt-vel szemben fennálló kötelezettségek

EE..77 AA ppáállyyáázzttaattáássssaall kkaappccssoollaattooss kköözzrreemműűkkööddééss

A Közvetítő köteles a Kedvezményezettek által a vissza nem térítendő támogatás
tekintetében beadott pályázatokat (pályázati adatlapokat és mellékleteiket) az NFÜ
honlapján közzétett Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott
támogatások és hitelek eljárásrendjében („KMH Eljárásrend”) foglaltak szerint

(i) a Kedvezményezettektől iktatva átvenni és az átvételt a Kedvezményezett felé
igazolni;

(ii) a formai követelményeknek való megfelelés szempontjából ellenőrizni;

(iii) a MAG Zrt. részére pályázatértékelésre megküldeni.

EE..88 SSzzeerrzzőőddéésskkööttééss

A  Közvetítő köteles  a  KMH  Program  keretében  történő Hitelszerződés  megkötésével  a
MAG Zrt-nek a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásra irányuló pályázatával
kapcsolatos  döntését  bevárni.  A  MAG  Zrt.  pozitív  pályázatértékelési  döntése  a  KMH
Program keretében történő hitelszerződés-kötésnek előfeltételét képezi.

Általános kötelezettségek

EE..99 EElllleennőőrrzzéésseekk ttűűrrééssee

A Közvetítő köteles a KMH Program keretében végrehajtott tranzakcióival kapcsolatos
dokumentumokba, nyilvántartásokba a Társaság, az Irányító Hatóság, illetve a vonatkozó
jogszabályokban erre felhatalmazott más intézmények részére korlátozás nélküli
betekintést engedni és azokkal kapcsolatban minden tájékoztatást, felvilágosítást
megadni.

EE..1100 KKoommmmuunniikkáácciióóss kköötteelleezzeettttssééggeekk

A Közvetítő köteles a KMH Programmal összefüggő valamennyi termékismertető,
terméknépszerűsítő anyagán, nyomtatott illetve elektronikus kommunikációs felületein a
Társaság által meghatározott logót és márkanevet feltüntetni, illetve használni, továbbá
a Társaság által meghatározott üzeneteket, illetve a Támogatás forrására és mértékére
vonatkozó információkat a kommunikációs anyagok szövegébe beleilleszteni. A Közvetítő
köteles továbbá a KMH Program terméket saját honlapján közzétenni, illetve a Társaság
által előírt, a Társaság által meghatározott módon előállított kommunikációs és
marketing-felületeken népszerűsíteni. A Közvetítő egyéb kötelezettségei, illetve az egyes
kötelezettségek teljesítésének részletszabályai a Közvetítői Szerződésben kerülnek
meghatározásra.



15

FF.. AA PPÁÁLLYYÁÁZZAATT TTAARRTTAALLMMAA

A jelen pályázati felhívás alapján KMH Program végrehajtásában részt venni szándékozó
és a Társaságtól hitelrefinanszírozásra pályázó szervezeteknek a pályázatukban be kell
mutatniuk, illetve annak mellékleteként be kell nyújtaniuk az alábbi információkat,
dokumentumokat.

FF..11 KKöötteelleezzőő mmeelllléékklleetteekk

A vállalkozásfejlesztési alapítványok által benyújtandó dokumentumok:

a) a nyilvántartásba vételről szóló határozat (másolat);

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött keret-megállapodás
(amennyiben rendelkezik ilyennel) (másolat);

c) az utolsó lezárt teljes üzleti évre vonatkozó közhasznúsági jelentés meglétére
vonatkozó nyilatkozat (feltéve, hogy a pályázó rendelkezik ilyennel).

A pénzügyi vállalkozások és szövetkezeti hitelintézetek (takarékszövetkezetek,
hitelszövetkezetek) által benyújtandó dokumentumok:

d) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által kiadott, hitel és
pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító
engedély (másolat);

e) a PSZÁF által végzett, jelenleg folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos
nyilatkozat, illetve a PSZÁF által az elmúlt két naptári évben kiadott, a pályázó
tevékenységét érintő határozatok másolata.

Valamennyi pályázó tekintetében kötelező mellékletek:

f) egységes szerkezetű hatályos létesítő okirat (alapító okirata, alapszabálya)
(másolat);

g) az utolsó lezárt teljes üzleti évre vonatkozó auditált pénzügyi beszámoló
(másolat) (feltéve, hogy a pályázó rendelkezik ilyennel); és a folyó gazdasági
év utolsó lezárt hónapjára vonatkozó főkönyvi kivonatot vagy az az alapján
készített pénzügyi beszámolót;

h) a pályázó pályázat során eljáró képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy
aláírás mintája, illetve a képviseleti jog hitelt érdemlő igazolása (eredeti vagy
hiteles másolat);

i) a pályázó cégkivonata (30 napnál nem régebbi eredeti, vagy hiteles másolat)

j) a KMH Program keretében végezni kívánt hitelezési tevékenységre vonatkozó
üzleti terv, amely tartalmazza a pályázó által a Kedvezményezettek részére
kínálni tervezett hiteltermékek részletes feltételeit és kondícióit jelen Pályázati
Felhívás 4. sz. melléklete szerint;

k) a pályázó teljes aktuális hitelportfoliójának összefoglaló jellegű bemutatása
(amennyiben van ilyen): a portfolió mérete, összetétele, a késedelmes, illetve
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a nem teljesítő hitelek aránya, fedezettség mértéke, továbbá az elmúlt 3 év
tekintetében a hitelportfolió historikus alakulásának rövid bemutatása jelen
Pályázati Felhívás 5. sz. melléklete szerint;

l) jelen Pályázati Felhívás 6. sz. melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat.

FF..22 BBeemmuuttaattaannddóó eeggyyéébb iinnffoorrmmáácciióókk,, iilllleettvvee ccssaattoollaannddóó eeggyyéébb
ddookkuummeennttuummookk

1. A KMH Program keretében végezni kívánt hitelezés során alkalmazandó

· fedezetértékelési, illetve fedezetérvényesítési szabályok;

· adósminősítési szabályok;

· kockázatvállalási szabályok;

· értékvesztési szabályok;

· ügyletminősítési és értékelési szabályok

amelyek megalkotása során tekintettel kell lenni a Közvetítői Szerződés-tervezet
hitelminősítésre, illetve értékvesztés-elszámolásra vonatkozó követelményeire is.

2.  A  pályázó  szervezeti  és  működési  szabályainak  a  KMH  Program  keretében  végezni
kívánt tevékenység szempontjából jelentőséggel bíró része (be kell mutatni a pályázó
szervezeti felépítését, az irányítási, döntési és ellenőrzési rendjét, különös tekintettel a
finanszírozással foglalkozó pénzügyi egység szervezeti felépítésére, illetve annak más
szervezeti egységekkel való viszonyára).

3. A pályázó tisztségviselőinek, képviselőinek, illetve a KMH Program végrehajtása
szempontjából fontos pozíciót betöltő munkavállalóinak megjelölése, rövid bemutatása, a
finanszírozással kapcsolatos referenciáik, tapasztalatuk ismertetése.

4. A pályázó tulajdonosi körének bemutatása (legalább a 10%-ot elérő tulajdoni
hányaddal rendelkező tulajdonosok tekintetében), ideértve a közvetett tulajdonosok
megnevezését is.

5. Mikrofinanszírozással már régebb óta foglalkozó pályázó esetén az erre vonatkozó
referenciák bemutatása.

6. A pályázó KMH Program végrehajtásában résztvevő fiókhálózatának bemutatása.

7. A KMH Program keretében végezni tervezett tevékenység földrajzi területének
megjelölése (országos kiterjedésű vagy meghatározott területi egységre korlátozott).

FF..33 EEggyysszzeerrűűssíítteetttt ppáállyyáázzttaattáássii eelljjáárrááss

Amennyiben a pályázó a jelen pályázati felhívás közzétételét megelőzően a Társasággal
valamely támogatási program tekintetében Közvetítői Szerződést írt alá, úgy pályázata
részeként csak az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 F.1 c.); g.); i.); j.); k).
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GG.. KKIIVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSII KKRRIITTÉÉRRIIUUMMOOKK

A KMH Program végrehajtásában résztvevő Közvetítők kiválasztására a jelen pályázati
felhívás B pontjában (Pályázók köre, alkalmassági kritériumok) meghatározott
szempontok, illetve a pályázók által a jelen pályázati felhívás F pontja szerint benyújtott
információk és dokumentumok alapján történik.

GG11.. AAzz éérrvvéénnyytteelleenn ppáállyyáázzaattookk

Amennyiben valamely pályázó nem felel meg a B pontban foglalt kritériumoknak, a
pályázata érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül (érvénytelen pályázat).

Amennyiben valamely pályázó pályázata nem tartalmazza az F pont szerinti
információkat és dokumentumokat, pályázata – a hiányok és hibák mértéke és
jelentősége függvényében – érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülhet.

GG22.. AAzz éérrvvéénnyyeess ppáállyyáázzaattookk éérrttéékkeellééssii sszzeemmppoonnttjjaaii

A Társaság azokkal a Pályázókkal köt Közvetítői Szerződést, amelyek megfelelnek az
alkalmassági feltételeknek, formailag és tartalmilag megfelelő pályázatot nyújtottak be,
továbbá megfelelnek az alábbi kiválasztási kritériumok mindegyikének:

Személyi és tárgyi feltételek

A pályázónak rendelkeznie kell a KMH Program keretében végzendő hitelezési
tevékenység átlátható és prudens végzését biztosító személyi és tárgyi feltételekkel.

A  pályázónak  igazolnia  kell,  hogy  megfelelő számban  rendelkezésre  állnak  a  KMH
Program keretében elvégzendő feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséggel és
szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalók. A pályázó személyi állományának
összhangban kell állnia a pályázó által a pályázat részeként benyújtott üzleti terv szerint
végezni kívánt tevékenységgel.

A pályázónak megfelelő ügyféltérrel, illetve megfelelő műszaki és biztonsági
felszereltséggel rendelkező irodahelyiséggel, valamint a hitelügyletek megbízható
nyilvántartására és az előírt adatszolgáltatás megfelelő szintű teljesítésére alkalmas
informatikai rendszerrel kell rendelkeznie.

Szervezeti elvárások

A pályázónak olyan szervezeti struktúrában kell működnie, amelyben

· a felelősségi körök megfelelően elhatároltak, így különösen az értékesítési (sales)
és a kockázatkezelési (CRM) tevékenység világosan különválasztásra kerül, a
„négy szem elvének” érvényesülését a teljes hitelezési folyamat tekintetében;

· megfelelő felelős vezetési és belső ellenőrzési rendszerrel rendelkezik;

· a szervezeti struktúrát, illetve az egyes döntési, feladat- és felelősségi köröket, a
számviteli és nyilvántartási rendet, valamint az ellenőrzési szinteket, ellenőrzési
pontokat és eljárásokat világos, egyértelmű, az érintettek által könnyen
hozzáférhető szabályok (szabályzatok) rögzítik.
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A pályázónak a jelenlegi vagy jövőben felmerülő kockázatok azonosítására, mérésére,
kezelésére, nyomon követésére és jelentésére hatékony eljárásokat/szabályokat kell
alkalmazni. A pályázónak, ennek megfelelően, rendelkeznie kell legalább az alábbi
szabályzatokkal:

· fedezetértékelési szabályzat;

· adósminősítési szabályzat;

· kockázatvállalási szabályzat;

· értékvesztési szabályzat;

· ügyletminősítési és értékelési szabályzat.

Hitelezési politika – üzleti terv

A pályázónak a KMH Program keretében végzett hitelezési tevékenységre vonatkozó
megfelelő stratégiával és ezt megjelenítő üzleti tervvel kell rendelkeznie. Az üzleti
tervben be kell mutatni a pályázó meglévő hitel-állománynak (amennyiben van ilyen) a
KMH Program források felhasználásával elérni kívánt bővülésére vonatkozó elképzeléseit.

Referenciák

A pályázónak a hitelezési tevékenység tekintetében megfelelő referenciákkal kell
rendelkeznie. Újonnan alapításra kerülő, illetve hitelezési tevékenységet korábban nem
folytató pályázók esetén a megfelelő referenciákra vonatkozó elvárás a pályázók vezetői
és munkavállalói tekintetében értelmezendő.

Pénzügyi-gazdálkodási helyzet

A pályázónak pénzügyi szempontból stabil, hosszútávon pozitív gazdálkodást végző
szervezetnek kell lennie, amelyik a problémás követelésekre kellő mértékű
céltartalékokat képez. Újonnan alapításra kerülő pályázók esetén e kritérium a
rendelkezésre bocsátott források mértékének és összetételének vizsgálatával történik.

Személyes egyeztetés

Amennyiben a Társaság a pályázatértékelés során szükségesnek tartja, a pályázóval
személyes egyeztetést kezdeményezhet az esetleges nyitott kérdések tisztázása
érdekében.
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HH.. AADDMMIINNIISSZZTTRRAATTÍÍVV IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK

HH11.. AA ppáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss iiddőőttaarrttaammaa

Jelen  pályázati  felhívás  közzétételét  követően  az  KMH  Program  végrehajtásában  részt
venni szándékozó és az alkalmassági kritériumoknak megfelelő szervezetek folyamatosan
nyújthatják be pályázatukat. A pályázat lezárására legkorábban 2012. december 31-én
kerülhet  sor.  A  KMH  Program  végrehajtása  felfüggesztésre  kerül,  amennyiben  a
rendelkezésre álló keretösszegek ezen időpontot megelőzően kimerülnek.

A pályázat eredményei, illetve a KMH Program végrehajtásának tapasztalatai alapján a
pályázati felhívás tartalma módosításra kerülhet.

HH22.. AA ppáállyyáázzaattookk bbeennyyúújjttáássáánnaakk mmóóddjjaa ééss hheellyyee

A pályázati dokumentáció magyar nyelven nyújtható be.

A pályázati dokumentációt 2 nyomtatott példányban (1 eredeti, oldalanként szignált és
cégszerűen aláírt, illetve 1 másolat), valamint további 1 példányban elektronikus
adathordozón (CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy
gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
1074 Budapest, Dohány utca 12.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2011-4.1/2

és/vagy

Közép-Magyarországi Operatív Program
Kódszám: KMOP-2011-1.3.1/2

A nyomtatott pályázati dokumentáció kizárólag összefűzött (pl. dossziéba lefűzött,
spirálozott)  formában  adható  be,  maximum  30  oldal  terjedelemben,  ide  nem  értve  a
mellékletként benyújtandó dokumentumokat.

Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan kerüljön feltüntetésre a pályázati felhívás
kódszáma, a pályázó cégneve és székhelye.

A nyomtatott és elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen) benyújtott pályázati
dokumentációban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt
dokumentumok tekintendők hitelesnek.

A pályázatok elbírálása befogadási sorrendben történik, a rendelkezésre álló keretösszeg
kimerüléséig.
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HH33.. AA ppáállyyáázzaattnnyyeerrtteess KKöözzvveettííttőőkk kkiivváállaasszzttáássáánnaakk ffoollyyaammaattaa

Előzetes vizsgálat

A pályázatok feldolgozását és értékelését a Társaság végzi, amelynek keretében a
pályázat beérkezését követő 15 munkanapon belül megvizsgálja a pályázatok formai
megfelelőségét, illetve a pályázó jogi alkalmasságát. E feltételek teljesülésének
hiányában a pályázat további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Egyéb esetben a Társaság értesíti a pályázót a pályázat érdemi vizsgálatának
megkezdéséről (befogadás).

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg maradéktalanul a jelen pályázati
felhívásban foglalt formai és/vagy tartalmi feltételeknek, de a hiányok, illetve hibák
feltehetően  rövid  időn  belül  megfelelően  pótolhatók  vagy  korrigálhatók,  a  Társaság  a
pályázat  beérkezésétől  számított  15  munkanapon  belül  –  határidő tűzésével  –
hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási határidőn
belül nem pótolja a hiányokat, illetve nem korrigálja pályázata hibáit, pályázatát a
Társaság további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázatok érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén a Társaság a pályázat másolati
példányát az elutasító levél kíséretében a pályázó részére ajánlott postai küldeményként
visszaküldi. Az eredeti példány archiválásra kerül.

A pályázat eredeti mellékletei másolat megtartása mellett szintén visszaküldésre
kerülnek a pályázó részére.

Érdemi vizsgálat

Amennyiben valamely pályázat nem kerül a fentiek szerint elutasításra, a Társaság
megkezdi a pályázat érdemi vizsgálatát.

A pályázó Közvetítőként történő bevonásáról (azaz a pályázatnyertességről), a Társaság
javaslata alapján, az Irányító Hatóság hoz döntést a pályázat Társaság általi
befogadásától számított 30 naptári napon belül.

Pályázatnyertesség esetén a Társaság írásban értesíti a pályázót a KMH Programba való
Közvetítőként történő bevonásáról, és gondoskodik a Közvetítői Szerződés megkötésének
előkészítéséről.

A Társaság, illetve az Irányító Hatóság a pályázatnyertes Közvetítő adatait, illetve a
részére nyújtott refinanszírozás és egyéb szolgáltatások részleteit a pályázó külön
hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozhatja.

Panaszkezelés

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
alapvető szabályairól  és  felelős  intézményeiről  szóló  255/2006  (XII.  28.)
Kormányrendelet 19. §-a alapján a Pályázó, pályázatának elutasítása, csökkentett
összköltséggel történő támogatása vagy eltérő feltételekkel történő támogatása ellen
jogszabálysértés vagy a Pályázati Felhívás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése
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esetén a döntés kézhezvételétől  számított 5 (öt) munkanapon belül, egy alkalommal az
indokok megjelölésével panasszal élhet.

Az Irányító Hatóság vagy a Társaság döntése elleni panasz benyújtásának helye:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

A  panaszkezelésre  egyebekben  a  4/2011.  (I.  28.)  Kormányrendeletben  foglaltak  az
irányadók.

A Közvetítői Szerződés megkötése

A Közvetítői Szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó maradéktalanul teljesítse
a szerződéskötéshez szükséges feltételeket és e körülményről a Társaságot írásban
értesítse. A feltételek megfelelő teljesülését a Társaság ellenőrizheti.

Amennyiben a pályázatnyertes pályázó a KMH Programban való részvételéhez szükséges
Közvetítői Szerződést a pályázatnyertességről szóló értesítés kézhezvételétől számított
15 (tizenöt) naptári napon belül nem köti meg a Társasággal, a Társaság jogosult a
Közvetítői Szerződés későbbi megkötésének megtagadására.

A pályázatnyertes pályázó a Közvetítői Szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon
belül köteles a szerződés teljesítéséhez és az ahhoz kapcsolódó tevékenység
megkezdéséhez szükséges valamennyi tárgyi-technikai feltételt biztosítani, és a hitelek
folyósítást megkezdeni.

A jelen pályázati felhívást megelőzően megkötött Közvetítői Szerződéseket a Társaság,
valamint  a  Közvetítő jelen  pályázati  felhívás  megjelenését  követő 30  napon  belül
kötelesek  a  jelen  pályázati  felhívás  alapján  -  ideértve  a  2.  sz.  mellékletként csatolt
Közvetítői  Szerződés  minta  rendelkezéseinek  megfelelően  -  módosítani  azzal,  hogy  a
jelen pályázati felhívás szerint megkötött vagy módosított Közvetítői Szerződések
legkorábban a Mikrovállalkozások fejlesztése című (GOP-2011-2.1.1/M és a KMOP-2011-
1.2.1/M) pályázati felhívás 2012. évi módosítása megjelenésének napján léphetnek
hatályba.

Budapest, 2012. január 18.

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
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1. MELLÉKLET

Jogszabálygyűjtemény

Közösségi szabályok

A  Tanács  1083/2006/EK  rendelete  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap  az  Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 1828/2006/EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásának
részletes szabályairól
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1080/2006/EK
Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 1783/1999 EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről
az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i, 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.
2006.12.28. 5. o.)

Kormányrendeletek

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

249/2000  (XII.  24.)  Korm.  rendelet  az  államháztartás  szervezetei  beszámolási  és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

102/2006.  (IV.  28.)  Korm.  rendelet  az  Európai  Unió  által  nyújtott  egyes  pénzügyi
támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások
alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről

4/2011.  (I.  28.)  Korm.  rendelet  a  2007-2013  programozási  időszakban  az  Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről

37/2011. (III.  22.)  Korm. rendelet  az európai  uniós versenyjogi  értelemben vett  állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Miniszteri rendeletek

8/2007. (III. 19.) MeHVM rendeletet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4.
prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi
Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról
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2. MELLÉKLET

Közvetítői Szerződés

(tervezet)

(külön dokumentum)
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3. MELLÉKLET

A csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályok

A  1998/2006/EK  bizottsági  rendelet  alapján  csekély  összegű (de minimis) támogatás
nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L
83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai;

b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges
termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;

c) 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;

d) 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;

e) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált
mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve
az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal
közvetlenül kapcsolatos támogatások;

f) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;

g) a  széntermeléshez  kapcsolódó  iparág  (szén:  az  Egyesült  Nemzetek  Európai
Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi
kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és
gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai;

h) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő
vállalkozások esetében;

i) nehéz helyzetben lévő vállalatok részére.

Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja
meg  a  200.000,-,  a  közúti  szállítási  ágazat  esetében  a  100.000,-  eurónak  megfelelő
forintösszeget.

Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben,
valamint  az  előző két  pénzügyi  év  alatt  odaítélt  csekély  összegű támogatás  teljes
összegét kell figyelembe venni.
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A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a
támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

A  támogatást  nyújtó  köteles  írásban  tájékoztatni  a  kedvezményezettet,  arról,  hogy
csekély  összegű támogatásban  részesül.  A  tájékoztatásnak  kifejezetten  utalnia  kell  a
1998/2006/EK  bizottsági  rendeletre  –  hivatkozva  annak  pontos  címére  és  az  Európai
Közösség  Hivatalos  Lapjában  való  kihirdetésére  –  valamint  meg  kell  határoznia  a
támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus
formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a társaság részére, a vállalkozás által a
megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi
csekély összegű támogatásról.

A támogatás nyújtójának továbbá kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett
figyelmét arra, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig meg kell őriznie és a támogatást
nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.

A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési
Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Programra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 8/2007 (III. 19.) MeHVM rendeletet 15. §-a tartalmazza.
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4. MELLÉKLET

Pályázó hitelezési tevékenységére vonatkozó üzleti terv

<logó>

ÜZLETI TERV

Vállalkozás/Vállalkozó

Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a ……………………. …………………….–t mikrohitel
biztosítására!

Az Üzleti tervet átvettem.

………………………………….., 201…. ……………………hó ……………nap

……………………………………………….
aláírás



27

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó
neve:

1.2. Gazdasági társaság
ügyvezetője:

Születési
éve :

1 9

1.3. Tevékenység
megkezdése :

Tevékenységi
köre :

1.4. Cégnyilvántartás (v. vállalkozói) száma : Kiállító
 :

1.5. Adószám :         -  - Jogelőd
megnevezése :

1.6. ÁFA alany: Igen/Nem

1.7. Könyvvezetés módja

 Egyszeres könyvvitel

 Kettős könyvvitel

 Egyéb

1.8. Adózás módja

Személyi jövedelemadó alanyaként

Társasági- és osztalékadó alanyaként

1.9.    Számlavezető hitelintézet   Számlaszám

        -         -

        -         -

1.10. Székhelye/Levelezési címe:     A beruházás helyszíne:

Helység: Helység:

Utca,házszám
, emelet, ajtó:

Utca,házszám,
emelet, ajtó:

Telefon/Fax: Telefon/Fax:

E-mail: E-mail:
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1.11. Egyéb telephelyek címe:

Helység: Helység:

Utca,házszám
, emelet, ajtó:

Utca,házszám,
emelet, ajtó:

Telefon/Fax: Telefon/Fax:

1.12. JOGÁLLÁS

Egyéni vállalkozó Közkereseti társaság

Egyéni cég Korlátolt felelősségű társaság Egyéb

Betéti társaság Szövetkezet

1.13. VÁLLALKOZÓI TAPASZTALAT Kezdő Működő

1.14. TELEPÜLÉS TÍPUSA

Főváros Város Tanya

Megyeszékhely Falu Egyéb

1.15. LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (Gazdasági társaság esetén az ügyvezető)

Nincs Szakmunkás képesítés Technikum Főiskola

Általános iskola Szakközépiskola Gimnázium Egyetem

AZ ÜZLETI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

2.1. Kérjük rövid állítások formájában összegezze hitelfelvételének célját!
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2.2. A beruházás és a hitel-felhasználás rövid összefoglaló bemutatása

Beruházás összes költsége:

              ebből forgóeszköz növekmény:

Saját forrás:

A kért mikrohitel összege:

Egyéb forrás:

     - ebből egyéb hitel

     - ebből vissza nem térítendő támogatás

A beruházás pénzigénye összesen:

A hitel kért futamideje:

Kért türelmi idő:

A beruházás tervezett kezdési ideje:

A beruházás tervezett befejezési ideje:
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A VÁLLALKOZÓ/MENEDZSMENT BEMUTATÁSA

3.1. Az alábbi bemutatást a vállalkozás valamennyi tulajdonosáról, vezetőjéről
(menedzsmentjéről), „kulcs” emberéről el kell készíteni. (A vállalkozás „kulcs” embere:
akinek a képességeitől, szaktudásától, kapcsolatrendszerétől leginkább függ a
vállalkozás sikere.)

Név: Anyja neve:

Mobiltelefonszám: Születési hely, dátum:

Személyi igazolvány szám: Adó azonosító jele:

Lakcímkártya szám: Állandó lakcím, telefon:

E-mail cím: Beosztás:

„Kulcs” embernek számít: Igen/Nem Állampolgársága:

Mi a kapcsolata a vállalkozással?

Tulajdonos
teljes

felelősséggel

Tulajdonos
korlátolt

felelősséggel

Családtag Távoli
családtag
(rokon)

Alkalmazott Egyéb

Név: Anyja neve:

Mobiltelefonszám: Születési hely, dátum:

Személyi igazolvány szám: Adó azonosító jele:

Lakcímkártya szám: Állandó lakcím, telefon:

E-mail cím: Beosztás:

„Kulcs” embernek számít: Igen/Nem Állampolgársága:

Milyen az érdekeltsége illetve kockázata a vállalkozásban?

Mi a kapcsolata a vállalkozással?

Tulajdonos
teljes

felelősséggel

Tulajdonos
korlátolt

felelősséggel

Besegítő
családtag

Távoli
családtag
(rokon)

Alkalmazott Egyéb
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3.1. Röviden vázolja vállalkozása tulajdonosainak, vezetőinek, kulcsembereinek szakmai
pályafutását, sikereit, kudarcait. Mutassa be röviden vállalkozásának munkaerő-
gazdálkodását, szervezeti felépítését, információs rendszerét.

A TULAJDONOSOK MÁS VÁLLALKOZÁSBAN
FENNÁLLÓ TULAJDONI HÁNYADAI

Cégjegyzék száma

(Egyéni vállalkozás
Tulajdoni hányad

Tulajdonos neve Az egyéb vállalkozás
neve

esetén váll. ig.szám) eFt %

A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ TULAJDONÁBAN
LÉVŐ INGATLANOK ÉS ESZKÖZÖK

Amennyiben az alábbi táblázat nem elég az eszközök bemutatására, kérjük használjon pót-lapot.

Megnevezés/ Azonosító
(helyrajzi szám, gyári

szám stb.)

Új érték

(eFt)

Könyv
szerinti érték

(eFt)

Becsült
jelenlegi

érték(eFt)

Összes

teher

A zálogjog
kedvezménye-

zettje
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KÖTELEZETTSÉGEK

Kötelezettségek hitelintézetek, gazdálkodó szervezetek vagy magánszemélyek felé: hitelek,
kölcsönök, számlakeret túllépések, lízing vagy tartós bérlet kötelezettségek.

Hitelező neve,
címe

Felvett
hitel/kölcsön

(eFt)

Havi törlesztő
részlet

(eFt)

Esedékes
tőketörlesztés

1 éven belül

Esedékes
tőketörlesztés

1 éven túl

Esedékes
kamat

1 éven belül

FŐBB ÜZLETI PARTNEREK

A partner neve Cím, telefonszám
A kapcsolat jellege

(vevõ, szállító)
Fizetés módja és

határideje

A VÁLLALKOZÁS ÉS AZ ÁGAZAT, VALAMINT A
TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS

BEMUTATÁSA

Kérjük írja le vállalkozását és üzleti koncepcióját, miért azt csinálja amit csinál, miért éppen abban
az ágazatban képzeli el ill. végzi tevékenységét. Milyen vállalkozásának elhelyezkedése, milyen
előnyei és hátrányai vannak.(munkaerő hozzáférhetősége, vevők közelsége, közlekedés, helyi adók
stb.) Milyen termékeket/szolgáltatásokat kínál, kik az elsődleges vevők?
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FŐBB VERSENYTÁRSAK ÉS A PIACI HELYZET
VÁRHATÓ ALAKULÁSA

Kérjük írja le, kik jelentik vállalkozásának piacát, illetve milyen piacokat szándékozik megcélozni.
Milyen előnyei vannak az Ön áruinak/szolgáltatásainak a versenytársakkal szemben? Kik a főbb
versenytársai? Milyennek és hogyan képzeli el áruinak/szolgáltatásainak terjesztését. Milyen
reklám ill. eladás ösztönzési módszereket kíván alkalmazni?

JŐVŐBELI KILÁTÁSOK, TERVEK

Kérjük röviden mutassa be vállalkozása jövőbeli kilátásait, terveit.
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SZEMÉLYZETI TERV (Humán erőforrás)

Kérjük mutassa be röviden munkaerő-gazdálkodását. (Időszakonként milyen létszámmal működteti
vállalkozását, és ehhez milyen személyi jellegű kifizetések, illetve közterhek kapcsolódnak.)

PÉNZÜGYI HELYZET

Mutassa be röviden vállalkozása költséggazdálkodását, jelentősebb költségtételei alakulását, banki,
költségvetési kapcsolatait.
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PÉNZÜGYI TERVEK

13.1. A teljes fejlesztés tervezett anyagi-műszaki összetétele és finanszírozási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés
Összes

ktg.

Saját erő

készpénz
Egyéb

(hitel vagy támogatás)

Igényelt

többletforrás

5. Épület, ingatlan

    ebből:

           - vásárlás

- építés, átalakítás

5. Gépek, berendezések

    ebből:

        - új eszköz beszerzése

          - használt eszköz beszerzése

5. Egyéb  (immateriális javak,

     tervezési költség, illeték stb.)

4. Beruházási költség összesen

        (1+2+3)

5. Tartós forgóeszköz

6. Fejlesztési költség

          (4+5)

7. Egyéb fejlesztési célú
kifizetés (ÁFA)

8. Fejlesztés összes pénzigénye
(7+8)

13.2. A FORGÓESZKÖZÖK részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés Mennyiség Egység Egység
költség

Összes költség

ÖSSZESEN:
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13.3. PÉNZFORGALMI TERV (1-3. ÉV)

ezer Ft-ban

Hónap ….év összesen ….év összesen ….év összesen

 PÉNZBEVÉTELEK

1 PÉNZESZKÖZ NYITÓ EGYENLEG

2 Mikrohitel felvét

3 Saját tőke betét vagy tagi kölcsön

4 Értékesítés pénz bevételei

5 Egyéb pénz bevételek

6 Visztehermentes támogatás

7 Egyéb kölcsön

8 Előzetesen felszámított ÁFA

9 ÁFA visszaigénylés

10

A Bevételek összesen (1+…+10)

PÉNZ KIADÁSOK (adósságszolgálat nélkül)

11 Beruházás (eszközbeszerzés)

12 Anyag v. áru beszerzés kiadásai

13 Egyéb anyag jellegű kiadások

14 Bérek és fizetések

15 Bérek és fizetések közterhei

16 Egyéb személyi jellegű kifizetések

17 Működési, üzemeltetési kiadások

18 Bank-, kamat költség

19 Egyéb hitel tőketörlesztés

20 Egyéb hitel kamat befizetése

21 Egyéb kifizetések

22 Fizetendő helyi adó

23 Kifizetett ÁFA

24 Költségvetésbe befizetendő ÁFA

25 Adó- adóelőleg fizetés

26 Fizetendő osztalék, részesedés

27 Mikrohitel kamatfizetések

28

B Kiadások összesen (11+...+29)

PÉNZESZKÖZ TÖBBLET/HIÁNY ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ELÕTT

C Többlet/Hiány (A-B)

 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

30 Mikrohitel tőketörlesztés

D Egyenleg (C-29)
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13.4. EREDMÉNYTERV

(társas vállalkozásoknak)

ezer Ft-ban

Megnevezés Tárgyévi
(várható)

201.. év 201.. év 201.. év

1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2. Export értékesítés árbevétele

3. Értékesítés árbevétele (1+2)

4. Aktivált saját teljesítmények értéke

5. Egyéb bevétel

6. Bevételek összesen (3+4+5)

7. Anyagjellegű ráfordítások

8. Személyi jellegű ráfordítások

9. Értékcsökkenési leírás

10 Egyéb ráfordítások

11 Egyéb költségek

12 Költségek összesen (7+8+9+10+11)

13 Üzemi(üzleti) tevékenység
eredménye

(6-12)

14 Pénzügyi műveletek bevételei

15 Pénzügyi műveletek ráfordításai

16 Pénzügyi műveletek eredménye (14-

15)

17 Szokásos vállalkozási eredmény

(13+16)

18 Rendkívüli bevétel

19 Rendkívüli ráfordítás

20 Rendkívüli eredmény  (18+19)

21 Adózás előtti eredmény (17+20)

22 Adófizetési kötelezettség

23 Adózott eredmény (21-22)
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24 Osztalék

25 Mérleg szerinti eredmény (23-24)

26 Törlesztésre rendelkezésre álló források

/amortizáció+adózott eredmény
(9+25)

27  Mikrohitel törlesztés

28  Egyéb hitel törlesztés

13.5. MÉRLEGTERV

(társas vállalkozásoknak)

ezer Ft.-ban

Megnevezés Tárgyévi
várható

201.. év 201.. év 201.. év

1.
A. Befektetett eszközök

(2+3+4)

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3. II. TÁRGYI  ESZKÖZÖK

4. III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK

5. B. Forgóeszközök (6+7+8+9)

6. I. KÉSZLETEK

7. II. KÖVETELÉSEK (vevők)

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK

9. IV.  PÉNZESZKÖZÖK

10 C. Aktív időbeli elhatárolások

11 ESZKÖZÖK összesen (1+5+10)

12 D. Saját tőke (13+.....+19)

13 I. JEGYZETT TŐKE

14
II. JEGYZETT, DE NEM FIZ. TŐKE (-

)

15 III. TŐKETARTALÉK

16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK

17 V. LEKÖTÖTT TARTLÉK

18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
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20 E. Céltartalékok

21 F. Kötelezettségek (22+23+24)

22
I. HÁTRASOROLT

KÖTELEZETTSÉGEK

23
II. HOSSZÚLEJÁRATÚ

KÖTELEZETTS.

24
II. RÖVID LEJÁRATÚ

KÖTELEZETTS.

Eb ből: rövid lejáratú hitel

           szállítók

25 G. Passzív időbeli elhatárolások

26
FORRÁSOK összesen

(12+20+21+25)

A MIKROHITEL BIZTOSÍTÉKAKÉNT FELAJÁNLOTT
ESZKÖZÖK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Megnevezés
Azonosító

(helyrajzi szám,
gyári szám stb.)

Könyv szerinti
érték

(eFt)

Becsült
jelenlegi érték

(eFt)

Terhelés
jogosultja

Összes

teher

(eFt)
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Kelt. …......................................................

Ph.:

......................................................

hiteligénylő cégszerű aláírása
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5. MELLÉKLET

Pályázó teljes aktuális hitelportfoliójának összefoglaló jellegű bemutatása

Évek (év
végi

állomány)

Vállalkozások részére
folyósított (db)

Vállalkozások részére
folyósított (összeg)

ebből mikro- és
kisvállalkozások

részére (db)

ebből  mikro- és
kisvállalkozások részére

(összeg)
Lakossági hitelek (db) Lakossági hitelek

(összeg)
Egyéb hitelek (db) Egyéb hitelek

(összeg)
Összesen (db) Összesen

(összeg)

2009.12.31

2010.12.31

2011.12.31

Folyósított hitelek állománya

Évek (év
végi

állomány)

Teljes
hitelportfólió

(összeg)

Teljes vállalali
hitelportfólió

(összeg)

Késedelmes
hitelek (db)

Késedelmes
hitelek

(folyósított
összeg)

Tőke kitettség
(teljes

késedelmes
portfólió)

Tőke kitettség
(késedelmes

vállalati
hitelportfólió)

Arány
(Késedelmes/összes)

Megképzett
értékvesztés

2009.12.31

2010.12.31

2011.12.31

Késedelmes tételek aránya (30 napnál nagyobb késedelemmel rendelkező hitelek)

Évek (év
végi

állomány)
Minősítés

Vállalkozások
részére folyósított

(db)

Vállalkozások
részére

folyósított
(összeg)

ebből m ikro-
és

kisvállalkozás
ok részére
folyósított

(db)

ebből m ikro- és
kisvállalkozáso

k részére
folyósított
(összeg)

Lakossági
hitelek (db)

Lakossági hitelek
(összeg) Mindösszesen

Fedezetek
bruttó értéke

(összesen)

2009.12.31 Összesen:

A

B

C

D

E

2010.12.31 Összesen:

A

B

C

D

E

2011.12.31 Összesen:

A

B

C

D

E
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6. MELLÉKLET

Címzett: MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
1074 Budapest, Dohány utca 12.

Alulírott [Pályázó neve] (székhelye: [•]; cégjegyzékszáma: [•]) jelen

NYILATKOZAT

Aláírásával, az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. által [GOP-2011-4.1./KMOP-
2011-1.3.1.]1 kódszámon meghirdetett Kombinált Mikrohitel [GOP/KMOP]2 Program
tekintetében benyújtott pályázatom (a továbbiakban: Pályázat) részeként úgy
nyilatkozom, hogy

a. nem állok csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt;

b. nincs kiegyenlítetlen lejárt köztartozásom;

c. nincs velem szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás
visszafizetésére kötelező határozata érvényben, továbbá nem szegtem
meg  a  Pályázat  benyújtását  megelőző három  éven  belül  az
államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási
eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott valamely
támogatással összefüggésben vállalt kötelezettségeimet,

d. a Pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot nem szolgáltattam;

e. mind a hitelezés, mind a vissza nem térítendő támogatás tekintetében
képes vagyok teljesíteni a Kombinált Mikrohitel Programmal
kapcsolatos kötelezettségeimet;

f. a  pályázatnyertességről  szóló  értesítés  kézhezvételétől  számított  15
naptári napon belül kész leszek a MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási
Zrt-vel a Közvetítői Szerződést megkötni;

g. a  Közvetítői  Szerződés  megkötésétől  számított  60  naptári  napon  belül
biztosítani tudom a Közvetítői Szerződés teljesítéséhez és az ahhoz
kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez/folytatásához (mindenek előtt
a hitelkihelyezésekhez) szükséges tárgyi – technikai – személyi
feltételeket

Kelt: [hely], 201... [hónap] [nap].

_______________________________________
[a Pályázó neve]

[képviseli:]
[a Pályázó szervezeti képviselőjének/képviselőinek neve]

1 A megfelelő aláhúzandó
2 A megfelelő aláhúzandó
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	a VNT maximális mértéke a Pályázati Projektérték önerővel csökkentett értékének 50%-a, illetve a Hitel összegének 100%-a lehet.

	Pénzügyi vállalkozások, szövetkezeti hitelintézetek (takarékszövetkezetek, hitelszövetkezetek) mint Közvetítők esetén legalább 1 millió Ft és legfeljebb 20 millió Ft lehet azzal,
	hogy a Hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegű VNT-nek a KMH VNT Program keretében való megítélésével együtt nyújtható a Kedvezményezett számára;
	a VNT, a Hitel, illetve a Kedvezményezett által biztosított legalább 10%-os önerő együttesen képezi a Pályázati Projektértéket;



	a VNT maximális mértéke a Pályázati Projektérték önerővel csökkentett értékének 50%-a, illetve a Hitel összegének 100%-a lehet.
	Részvétel a KMH végrehajtásában
	Rendelkezésre álló forrás

	PÁLYÁZÓK KÖRE, ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK
	Jogi forma
	Székhely
	Kizáró körülmények

	A KMH PROGRAM TARTALMA
	C1.A Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek
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