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Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram
GINOP-8.8.1-17
A Hitelprogram keretében 2017. június 30. és 2020. június 30. között lehet
hitelkérelmet benyújtani.

A felhívás célja:
A Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) célja a
finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást
ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, azaz vállalkozóvá váló munkanélküliek
és inaktívak Mikrovállalkozásai, valamint társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások
versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.
Kölcsön összege:
A) Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében: minimum 1
millió Ft, maximum 10 millió Ft.
B) Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások támogatása esetében: minimum 1 millió
Ft, maximum 50 millió Ft.
Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:
A Projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
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Költségtípus

Maximális mérték az összes
elszámolható költségre vetítve
10%

Ingatlanvásárlás költségei
Kölcsönfelvevők köre:

A Hitelprogram keretében Kölcsönre jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország
területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes,
azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó
vállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek.
A Kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partnerés Kapcsolódó vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában
a Hiteligénylő, valamint a Hiteligénylő – adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó
vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I.
melléklete szerint
- az 1. pont szerinti vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak esetében
Mikrovállalkozásnak,
- a 2. pont szerinti társadalmi vállalkozások esetében Mikro-, Kis- vagy
Középvállalkozásnak minősül.
A Hitelprogramban Konzorciumok nem igényelhetnek Kölcsönt.
1. Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásaira vonatkozó további
feltételek:
A Kölcsön igénybevételére az 1.1-1.3. pontok valamelyikének megfelelő Gazdasági Társaság,
Egyéni Vállalkozó vagy Egyéni Cég jogosult.
1.1. Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozás, amelynek
- egyszemélyes Gazdasági Társaság és Egyéni Cég esetében alapító
tulajdonosa,
- társas vállalkozás esetében a többségi befolyással rendelkező tulajdonosa,
vagy ha nincs többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, akkor minden
tulajdonosa,
- Egyéni Vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdő
természetes személy a vállalkozás alapítása előtti 3 (három) hónapban
legalább 1 (egy) hónapig nem rendelkezett munkaviszonnyal, azaz
munkanélküli vagy inaktív (a státusz nyilatkoztatása, igazolása a lentebb
meghatározott szerint történik). Egy munkanélküli/inaktív csak egy Hiteligénylő
vállalkozás alapításában vehet részt, valamint be kell töltenie a vállalkozás
vezető tisztségviselői posztját, amennyiben az adott jogi forma esetében
értelmezhető. A vállalkozást alapító munkanélkülinek/inaktívnak vállalnia kell,
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hogy a Hiteligénylő vállalkozásban személyes közreműködőként1 részt vesz. A
kölcsönigénylés további feltétele, hogy a hitelkérelem benyújtásakor a
Hiteligénylő vállalkozást létrehozó munkanélküli/inaktív más vállalkozásban
közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem
rendelkezhet, illetve más vállalkozásban nem lehet egyedüli vagy többségi
tulajdonos, valamint más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői
posztot.
1.2. Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozás, amely a hitelkérelem benyújtásakor
rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a
vállalkozást alapító fiatal/álláskereső/közfoglalkoztatásból kilépő személy rendelkezik a
GINOP-5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal. Egy
tanúsítvánnyal rendelkező fiatal/álláskereső/közfoglalkoztatásból kilépő személy csak egy
Hiteligénylő vállalkozás alapításában vehet részt, továbbá társas vállalkozás létrehozása
esetén többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető
tisztségviselői posztját, amennyiben az adott jogi forma esetében értelmezhető. A vállalkozást
alapító fiatalnak/álláskeresőnek/közfoglalkoztatásból kilépő személynek vállalnia kell, hogy a
Hiteligénylő vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz. A kölcsönigénylés
további feltétele, hogy a hitelkérelem benyújtásakor a Hiteligénylő vállalkozást létrehozó
fiatal/álláskereső/ közfoglalkoztatásból kilépő személy más vállalkozásban közvetlen vagy
közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve más
vállalkozásban nem lehet egyedüli vagy többségi tulajdonos, valamint más vállalkozásban
nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.
1.3. Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozóvá válás érdekében korábban támogatásban
részesült vállalkozás, amely a korábbi támogatás tényét az alábbi dokumentumok
valamelyikével tudja igazolni:
- támogató okirat a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
keretében,
- támogató okirat a TÁMOP-2.3.6.B-12/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a
konvergencia régiókban keretében,
- támogató okirat a GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási
költségeinek támogatása keretében,
- a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott hatósági szerződés vállalkozóvá válás
támogatásához,
- a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott hatósági szerződés vállalkozás indításának
támogatására.2
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Személyes közreműködés a vállalkozás valamely tevékenységi körének megvalósításában való személyes, tagi
részvételt jelenti.
2 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált forrásainak segítségével a megyei kormányhivatalok vissza nem
térítendő támogatásokat is biztosítottak álláskeresők vállalkozóvá válásához. A programok megnevezése
megyénként eltérő, de a megyei kormányhivatalok hatósági szerződést kötnek az ügyfelekkel, mely teljes
mértékben alkalmas a programban való részvétel igazolására. A felsorolás utolsó két sora lefedi a
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A munkanélküli vagy inaktív státusz nyilatkoztatása, igazolása az alábbiak szerint történik:
Munkanélküli: az a gazdaságilag aktív személy, aki
a) a hitelkérelemben tett nyilatkozata alapján a hitelkérelem benyújtását megelőző héten nem
állt munkajogviszonyban, foglalkoztatási jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban, a hitelkérelem benyújtását megelőző négy hét folyamán aktívan keresett
munkát, és nyilatkozata szerint legfeljebb két héten belül munkába tudna állni, vagy
b) álláskeresőként történő regisztrálása, nyilvántartásba vétele megtörtént.
A Hiteligénylő vállalkozás alapítása előtti munkanélküliség esetén a hitelkérelemben kell
nyilatkozni a feltételek teljesüléséről, valamint a b) esetben az illetékes megyei Kormányhivatal
Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának az álláskeresői jogviszony fennállásáról szóló
igazolását is be kell nyújtani a hitelkérelem mellékleteként.
Inaktív: gazdaságilag nem aktív személy, aki inaktív kereső vagy eltartott.


Inaktív kereső: a hitelkérelem időpontjában keresőtevékenységet nem folytató, de
keresettel, jövedelemmel rendelkező személy, így
a) gyermekgondozás (nevelés) címen ellátásban részesülők,
b) szociális ellátásban
segélyezettek),

részesülők

(ápolási

díjban

részesülők,

szociálisan

c) hozzátartozói jogon folyósított ellátásban részesülők (pl. árvaellátás),
d) saját jogú nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, járadékban részesülők,
e) vagyonukból vagy egyéb nem munkával kapcsolatos jövedelemből élők (pl. tulajdon
bérbeadás, kamatjövedelem, albérlőtartás).


Eltartott:

az a személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és megélhetéséről magánszemély vagy
intézmény gondoskodik, így
f) 18 éves és idősebb, nappali tagozaton nem tanuló eltartottak, köztük álláskeresőként
regisztrált, nyilvántartásba vett háztartásbeliek.
A Hiteligénylő vállalkozás alapítása előtti inaktivitás esetén a hitelkérelemben kell nyilatkozni
a feltételek teljesüléséről, valamint az alábbi dokumentumo(kat) is be kell nyújtani a
hitelkérelem mellékleteként:
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedelemigazolását, és
- az a)-d) esetben a pénzbeli ellátásról szóló határozatot, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás esetében az illetékes kormányhivatal igazolását,

Nemzeti Foglakoztatási Szolgálathoz köthető, a termék szempontjából releváns európai uniós programokat
(GINOP-5.1.1-15, GINOP-5.2.1-14, TOP-5.1.1-15, TOP-5.1.2-15, TOP-6.8.2-15, TÁMOP-1.1.2.) és hazai
programokat (amelyek megnevezése megyénként eltér) is.
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- az f) esetben háztartásbeli státusz esetén a lakóhely szerint illetékes önkormányzat
erről szóló igazolását.
2. Társadalmi vállalkozásokra vonatkozó további feltételek:
Legalább 1 (egy) teljes lezárt üzleti évvel rendelkező, a társadalmi vállalkozásokra jellemző
működést bemutató Mikro-, Kis- és Középvállalkozás, jogi forma szerint nonprofit szervezet azaz egyesület3, alapítvány4, nonprofit gazdasági társaság5 - vagy szociális szövetkezet6,
ideértve – de nem kizárólagosan - az ezen feltételeknek megfelelő olyan vállalkozást is, amely
a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése kiemelt projekt minősítési és szükség esetén - felkészítési folyamatán részt vett, és ezt a hitelkérelem benyújtását megelőző
12 hónapnál nem régebbi, a GINOP-5.1.2-15 kiemelt projektgazda által kiadott megfelelőségi
nyilatkozat/minősítő tanúsítvány, valamint a teljes jóváhagyott üzleti terv kiemelt projektgazda
által hitelesített és Hiteligénylő által aláírt példányának bemutatásával igazolni tudja.
Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit és civil szervezetek, amelyek
társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is
rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják,
költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló
döntéshozatal elvét.
A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében
olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek,
munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.
Támogatható tevékenységek:
A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag
potenciálisan életképes Projektjének megvalósításához használható fel az alábbiak szerint:
A) Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében:
vállalkozásindításához és vállalkozásfejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás,
valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.
B) Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások esetében: vállalkozásfejlesztési
célokhoz kapcsolódó beruházás, valamint a beruházáshoz kapcsolódó
készletbeszerzés.
Saját Forrás:
A Hiteligénylőnek csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható
összköltségének legalább 5%-át kitevő, regionális beruházási támogatás igénybevétele
esetén a Projekt elszámolható összköltségének legalább 25%-át kitevő igazolt Saját Forrással
kell rendelkeznie.
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a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63. § szerinti egyesületek
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:378. § szerinti alapítványok
5 a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti nonprofit
gazdasági társaságok
6 a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szociális szövetkezetek
4
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