
 

 

Módosult a „Mikro-, kis- és középvállalkozások 
technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram” című 
(GINOP-8.3.5-18 kódszámú) felhívás 
termékdokumentációja 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében 

megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú 

Hitelprogram” című (GINOP-8.3.5-18 kódszámú) felhívás termékdokumentációjában 

2021. április 12-i hatállyal az alábbi módosítások történtek: 

Ismét elérhetővé válik a működési költségek és készletbeszerzések finanszírozását 

támogató termékváltozat („B hitelcél”). 

A hitelprogram keretösszege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves 

fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I.18.) Korm. határozat alapján 

293,77 Mrd Ft-ra módosult. 

Továbbá a módosítás érintette az alábbi pontokat. Részletek itt. (Beágyazott link) 

Termékleírás  

„A” hitelcél 

 A biztosítékok köre kiegészült gazdasági társaságok esetén a természetes személy 

tulajdonos készfizető kezességének bevonásával. 

 Az 1. sz. melléklet – VTSZ lista módosításra került, kizárólag olyan eszközök 

szerepelnek, melyek technológiai korszerűsítést eredményeznek, és beszerzésük 

nem valósít meg infrastrukturális beruházást, így illeszkedve a termék 

paramétereihez.  

„B” hitelcél – újranyitásra került  

 A hitelkérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő 2021. június 30-ig, míg 

a folyósítás végső határideje 2022. szeptember 30-ig meghosszabbításra került. 

 Törlésre került az elszámolható működési költségek maximális arányára előírt 

költségkorlát. 

 Az előleggel történő elszámolásra, a kis támogatástartalmú (bruttó 500.000 Ft 

alatti) számlák esetén lehetőség van számlaösszesítő benyújtásával is. 

 A kölcsön maximális összege 80 millió Ft-ra csökkent. 

 A hiteligénylők körénél meghatározásra került, hogy amennyiben a GINOP-9.1.1-

21 Hitelprogramban kölcsön igénylésére jogosultak, és jelen hitelprogram 

feltételeinek is megfelelnek, csak a GINOP-9.1.1-21 hitelprogramban 

meghatározott maximális kölcsönösszegénél nagyobb összegű kölcsönkérelmet 

nyújthatnak be jelen Hitelprogramban. 



 

 

 A hitelprogramból kizártak köre bővült a GINOP-9.1.1-21 Hitelprogramban pozitív 

hitelbírálati döntéssel rendelkezőkkel. 

 

Hitelkérelmi nyomtatvány „A” hitelcél – gazdasági társaságok és szövetkezetek 

 Kiegészítésre került a természetes személy tulajdonos készfizető kezességével. 

Kitöltési útmutató „A” hitelcél – gazdasági társaságok és szövetkezetek 

 Kiegészítésre került a Hitelkérelmi nyomtatvánnyal összhangban. 

Hitelkérelmi nyomtatvány „B” hitelcél  

 Az újranyitás miatt a hatályba lépés dátuma aktualizálásra került. 

Kitöltési útmutató „B” hitelcél  

 A termékleírással összhangban módosításra került. 

 

A módosítások hatálybalépésének dátuma 2021. április 12.  


