
Vállalkozásfinanszírozás

a CSMKIK

Pénzügyi Alapjából



Forrása: a CSMKIK költségvetésében elkülönített 
pénzalap

Múltja: 1996. óta folyamatosan működtetve, eddig több 
mint 700 támogatási szerződés került megkötésre, 1,3 
Mrd Ft került a vállalkozásokhoz kihelyezésre

Célja: a megye gazdaságának fejlesztése a kamarai tag 
vállalkozások pénzügyi támogatásával



Pályázatok 2023-ban

 Gazdaság-, kereskedelemfejlesztési és 
innovációs pályázat

 Vállalkozói válságkezelésre kiírt pályázat



Gazdaságfejlesztési pályázat (GFA)

Formája: visszatérítendő kamatmentes támogatás
Pályázhatnak egyéni és társas vállalkozások 
mérettől függetlenül
CSMKIK önkéntes tagság (akár új belépéssel is)
legalább egy lezárt üzleti év



Gazdaságfejlesztési pályázat
Pályázati célok:
Gépi berendezések, eszközök beszerzése
Telephely vásárlása, kialakítása, átalakítása
Innovációs fejlesztések 
Kereskedelemfejlesztés (kiállításokon való részvétel, 
reklám- és propaganda anyagok készítése, franchise 
rendszerbe való belépés)
Szakképzési körülmények kialakítása, javítása
Működéshez szükséges készletek beszerzése, 
készletgazdálkodás finanszírozása



Gazdaságfejlesztési pályázat
Igényelhető támogatási összeg:
A beruházás, fejlesztés 80%-a finanszírozható a kamarai 
forrásból (vállalkozói saját erő 20%)
Amely vállalkozások a benyújtáskor már legalább 36 hónapja 
tagjai a CSMKIK-nak: maximum 10 millió Ft, melyből 
készletfinanszírozásra 5 millió Ft használható
Amely vállalkozások a benyújtáskor kevesebb mint 36 hónapja 
tagjai a CSMKIK-nak: maximum 5 millió Ft, melyből 
készletfinanszírozásra 2,5 millió Ft használható
Az elnyerhető támogatás nem lehet több mint a megelőző 3 év 
átlagos nettó árbevétele.



Gazdaságfejlesztési pályázat

1 éven belül megvalósuló fejlesztések
Futamidő maximum 5 év
Első beadási határidő: 2023. március 29.



Vállalkozói válságkezelési pályázat

Célja: Az energiaválság, infláció, árfolyamingadozás, 
háború, ellátási lánc problémák, a gazdasági környezet 
egyéb tényezői miatt nehéz helyzetbe került kamarai tag 
vállalkozások pénzügyi támogatása.
Formája: visszatérítendő kamatmentes támogatás



Vállalkozói válságkezelési pályázat

Pályázók köre: 
Mikro- és kisvállakozásnak minősülő egyéni és társas 
vállalkozások
Legalább 12 hónapja fennálló CSMKIK önkéntes tagság
legalább egy lezárt üzleti év
A jelenlegi gazdasági környezetre visszavezethetően a 
vállalkozás energiaköltségeiben, nettó árbevételében, üzemi 
eredményében, rendelésállományában, likviditási vagy egyéb 
gazdálkodási mutatójában negatív változás következett be



Vállalkozói válságkezelési pályázat

 Szabad felhasználás: a pályázaton elnyerhető 
visszatérítendő kamatmentes támogatás felhasználható 
minden olyan kiadásra, mellyel a pályázó vállalkozás a 
válság reá gyakorolt kedvezőtlen hatását enyhíti



Vállalkozói válságkezelési pályázat     

Igényelhető támogatási összeg: Maximum 2 millió Ft, 
mely szabadon használható fel a vállalkozás kiadásainak 
fedezetére.
Futamidő: maximum 2 év
Folyamatos benyújtási lehetőség, Elnökségi döntés 1 
hónapon belül



A visszafizetési kötelezettségek teljesítésének 
biztosítékául nyújtandó garancia

 Ingatlan
 Bankgarancia
 Óvadék
 Vagyontárgy
 Készfizető kezességvállalás (csak kiegészítő 
fedezet)



Pályázatok benyújtása

 https://csmkik.hu/oldalak/alapok
 https://csmkik.hu/oldalak/valsagkezelesi_palyazat
 Pályázati dokumentumok: kitöltött pályázati adatlap, 

cégkivonat, aláírási címpéldány, éves beszámoló, 
nyilatkozat a felajánlott biztosítékról

 Papír alapon (személyesen vagy postai úton), illetve 
elektronikusan az Epapír felületen keresztül

https://csmkik.hu/oldalak/alapok


Bővebb információ: www.csmkik.hu
(Szolgáltatások/Forrásszerzés)

Elérhetőségeink:

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 62/554-250/121

E-mail: bakosne@csmkik.hu

http://www.csmkik.hu/

