PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi alapjából
a COVID-19 járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítésére
pályázati úton elnyerhető támogatás igénylésére
2021.
Módosítás: 2021. június 14.
A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok Covid-19
járvány okozta nehézségeinek leküzdéséhez.
A pályázat tárgya:
A pályázat által szabadon felhasználható pénzügyi segítséghez juthatnak a CSMKIK tagvállalkozásai. A
pályázaton elnyerhető visszatérítendő kamatmentes támogatás felhasználható minden olyan kiadásra,
mellyel a pályázó vállalkozás a járvány okozta válság reá gyakorolt kedvezőtlen hatását enyhíti.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is.
I. A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás, melynek összege maximum 1.000.000,- Ft.
Az elnyert támogatási összeget az elbírálás időpontjától számított 6 hónapon belül kell felhasználni. A
támogatás futamideje maximum 2 év.
II. A pályázat benyújtására jogosult:
Pályázat benyújtására jogosult minden olyan mikro-,vagy kisvállalkozásnak minősülő egyéni ill. társas
vállalkozás, aki/amely
1) a pályázat benyújtásakor a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának legalább 12 hónapja
tagja (a kamarai tagság a pályázat benyújtása napján eléri a belépéstől számított, megszakítás nélküli
12 hónapot)
2) a Covid-19 járványra visszavezethetően a vállalkozás nettó árbevételében, üzemi eredményében,
rendelésállományában, likviditási vagy egyéb gazdálkodási mutatójában negatív változás következett
be,
3) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
4) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,
5) a pályázat beadásakor tagdíj, szolgáltatási és regisztrációs díj hátraléka nincs,
6) az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,
7) a pályázat benyújtásakor rendelkezik legalább egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó
működési múlttal
8) A pályázat futamideje alatt a kamarai tagság fenntartása kötelező. Amely támogatott
vállalkozás a pályázati futamidő lejárta után kilép a kamarából és megszakítja tagságát, az
utolsó törlesztés időpontját követő 5 évig kizárja magát az újabb pályázat benyújtásának
lehetőségéből.
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9) Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag, aki/amely a már folyósított támogatásból eredő visszafizetési
kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, vagy megtévesztően
nyilatkozott.
10) Nem pályázhat 3 évig az a kamarai tag, aki/amely a fedezetre vonatkozóan valótlan adatokat közöl
vagy megtévesztően nyilatkozik.
Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat
nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.
III. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:
A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit,
a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza.
Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról (www.csmkik.hu) letöltött Pályázati Útmutató csomag
(Adatlap és Útmutató) alapján lehet.
A pályázat benyújtható papír alapon. vagy elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül
IV. Általános feltételek:
1.)

A pályázó vállalkozásnak és kapcsolt vállalkozásainak együttesen egyidőben maximum két
kamarai támogatása lehet folyamatban.

2.)

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek kamarai támogatásban.

3.)

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a vállalkozások, melyek esetében 2020. szeptember 1-et
követően van olyan egybefüggő három hónapos időszak, mely időszakban realizált értékesítési
árbevétel 25%-nál nagyobb mértékű visszaesést szenvedett el az előző év azonos időszakában
realizált árbevételhez képest.

4.)

Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 10 m Ft-ot.

A visszatérítendő kamatmentes támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamattal
növelt teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy
kamarai tagdíj és szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.
V. A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:
A pályázatok befogadási időszaka: a pandémiás helyzet miatt a vállalkozások tevékenységét korlátozó
intézkedések érvényességének időtartama. A pályázatok befogadása a pályázati időszakban a kamara
elnökségének esetleges felfüggesztő döntéséig folyamatos. A beadott pályázatok egyszeri alkalommal
hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával
veszi nyilvántartásba. A befogadott pályázatokról az Elnökség a soron következő ülésén dönt.
A pályázat papír alapon történő beadásának helye/postai címe:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Elektronikus beküldési lehetőség a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.
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A benyújtott pályázatokat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége bírálja el az Elnökség
mellett működő Kamarai Pénzügyi Alapok Munkabizottság javaslata alapján,


a 2021. március 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. április 30-ig,



a 2021. május 10-ig befogatott pályázatokat legkésőbb 2021. június 30-ig,



a 2021. augusztus 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. szeptember 30-ig,



a 2021. november 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. december 31-ig,

a vállalkozásokat érintő korlátozó intézkedések időtartamától függően.
A pályázat felfüggesztéséről a Kamara Elnöksége dönt a rendelkezésre álló keret kimerülése esetén. A
felfüggesztés ténye a Kamara honlapján kerül közzétételre.
A pályázati felhívás és az útmutató a Kamara honlapján elérhető ( www.csmkik.hu)

Szeged, 2021. január 25.
Módosítás: 2021. június 14.

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöksége
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ÚTMUTATÓ
a COVID-19 járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítésére kiírt pályázat elkészítéséhez
2021. év
A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok
Covid-19 járvány okozta nehézségeinek leküzdéséhez.
A pályázat tárgya:
A pályázat által szabadon felhasználható pénzügyi segítséghez juthatnak a CSMKIK
tagvállalkozásai. A pályázaton elnyerhető visszatérítendő kamatmentes támogatás felhasználható
minden olyan kiadásra, mellyel a pályázó vállalkozás a járvány okozta válság reá gyakorolt
kedvezőtlen hatását enyhíti. (Szabadon felhasználható pl. a munkavállalók személyi jellegű
költségeinek fedezésére, szállítói tartozások kiegyenlítésére, készletek beszerzésére, működési
költségek finanszírozására, stb.)
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is.
I. A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás, melynek összege maximum 1.000.000,- Ft. A pályázat
benyújtására azon vállalkozások jogosultak, melyek kamarai tagsága a pályázat benyújtása napján
eléri a belépéstől számított, megszakítás nélküli 12 hónapot.
A támogatás futamideje maximum 2 év.
A törlesztés első részlete (2 éves futamidő választása esetén a támogatási összeg 1/2 része) az első
félévben elbírált pályázatok esetében 2022. augusztus 31-ig, a második félévben elbírált pályázatok
esetén 2023. feburár 28-ig esedékes, majd ezt követő évben az első esedékesség fordulónapjáig. A
törlesztések a támogatott vállalkozás igénye szerinti gyakoriságban (havonta, negyedévente,
félévente, vagy évente egy alkalommal) történnek.
II. A pályázat benyújtására jogosult minden olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő
egyéni ill. társas vállalkozás, aki/amely
1.) a pályázat benyújtásakor a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának legalább 12
hónapja tagja (a kamarai tagság a pályázat benyújtása napján eléri a belépéstől számított,
megszakítás nélküli 12 hónapot)
2.) a Covid-19 járványra visszavezethetően a vállalkozás nettó árbevételében, üzemi
eredményében, rendelésállományában, likviditási vagy egyéb gazdálkodási mutatójában
negatív változás következett be,
3.) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
4.) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,
5.) a pályázat beadásakor kamarai tagdíj-, szolgáltatási díj és regisztrációs díj hátraléka nincs,
6.) az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,

4

7.) a pályázat benyújtásakor rendelkezik legalább egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó
működési múlttal
8.) A pályázat futamideje alatt a kamarai tagság fenntartása kötelező. Amely támogatott
vállalkozás a pályázati futamidő lejárta után kilép a kamarából és megszakítja tagságát, az
utolsó törlesztés időpontját követő 5 évig kizárja magát az újabb pályázat benyújtásának
lehetőségéből.
9.) Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag, aki/amely a már folyósított támogatásból eredő
visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, vagy
megtévesztően nyilatkozott.
10.)Nem pályázhat 3 évig az a kamarai tag, aki/amely a fedezetre vonatkozóan valótlan adatokat
közöl vagy megtévesztően nyilatkozik.
Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi
vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.
A visszatérítendő kamatmentes támogatás teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a
vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási díj fizetési
kötelezettségét határidőre nem teljesíti.
III. Támogatási feltételek:
1.) A támogatási összeg szabad felhasználású, a felhasználást bizonylatokkal nem szükséges
alátámasztani.
2.) A támogatás összegét a pályázat elbírálásától számított 6 hónapon belül kell felhasználni.
3.) Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek az Alapokból támogatásban.
4.) Az elbírálás során előnyt élveznek azok a vállalkozások, melyek esetében 2020.
szeptember 1-et követően van olyan egybefüggő három hónapos időszak, mely időszakban
realizált értékesítési árbevétel 25%-nál nagyobb mértékű visszaesést szenvedett el az előző
év azonos időszakában realizált árbevételhez képest.
5.) Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege a Kamarai Alapokból együttesen nem
haladhatja meg a 10.000.000,- Ft-ot.
6.) A pályázó vállalkozásnak és kapcsolt vállalkozásainak együttesen egyidőben maximum két
kamarai támogatása lehet folyamatban. (Egy támogatás folyamatban van a támogatási
szerződés aláírásának időpontjától kezdődően az utolsó törlesztő részlet visszafizetésének
időpontjáig.)
7.) Pályázó vállalkozás a pályázati adatlapon a kapcsolt vállalkozásait köteles feltüntetni.
8.) Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását megelőző üzleti évet veszteséggel zárta, annak
okát a pályázat szöveges részében részletesen fejtse ki.
Azok a vállalkozások tekinthetőek kapcsolt vállalkozásoknak, melyekre nézve az alábbiak közül
valamelyik fennáll:
 „A” vállalkozás „B” vállalkozás tulajdoni részesedésének vagy a szavazatának legalább
50%+1-al rendelkezik.
 „A” vállalkozás „B” vállalkozásban meghatározó jogosultsággal bír,
 „A” vállalkozás „B” vállalkozás felett döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol.
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 „A” vállalkozás „B” vállalkozásban a szavazatok többségét egyedül birtokolja.
 Egy vagy több (közösen fellépő) természetes személy mindkét cégben legalább 50%+1
részesedéssel rendelkezik
 Ha egy egyéni vállalkozó magánszemély a többségi tulajdonosa egy vállalkozásnak, akkor
kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.
IV. A pályázati adatlap:
Az adatlap a 2018, 2019. és 2020. évi mérlegbeszámoló, vagy ha a pályázó egyéni vállalkozó a
2018. , 2019 .és 2020. évi adóbevallás adatai alapján töltendő ki, elektronikusan. Kézzel írott
pályázat nem befogadható. Az adatlapon az alábbi szöveges információt kell megadni:
- A cég rövid bemutatása (mióta működik, piaci helyzete milyen eredménnyel működik,
amennyiben gazdálkodási adatai negatívak – saját tőke, mérleg szerinti eredmény – kérjük
annak részletes szöveges magyarázatát).
- A Covid-19 járvány vállalkozásra gyakorolt hatásainak bemutatása
- Annak bemutatása, hogy a pályázati forrás elnyerése hogyan befolyásolja az üzletmenetet
- Kapcsolt vállalkozások felsorolása
- Egyéb, a pályázat elbíráláshoz fontosnak ítélt információ.
V. A visszatérítési kötelezettségek teljesítésének biztosítékául nyújtandó garancia:
A támogatás nyújtásának feltétele, a támogatás összegével a visszafizetés időpontjában várhatóan
egyenértékű biztosíték felajánlása.
A biztosíték formái:
1) óvadék (pénzbetét, állam által kibocsátott értékpapír)
2) bankgarancia
3) ingatlan (melynek forgalmi értéke az igényelt támogatás minimum 1,5-szerese kell
legyen) Jelzáloggal terhelt ingatlan esetén a Munkabizottság a terheltség mértékének
függvényében egyedi mérlegelés alapján dönt a felajánlott fedezet elfogadhatóságáról.
4) vagyontárgy (ingó, az igényelt támogatás 2-szerese)
5) kezességvállalási nyilatkozat (csak kiegészítő fedezetként)
A biztosíték meglétéről, terheltségéről és forgalmi értékéről nyilatkozni kell. Ennek elmaradása a
pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.
A támogatási szerződés megkötésének feltétele a biztosíték(ok)ra vonatkozó eredeti okmányok
benyújtása.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy abban az esetben, ha a szerződéskötéskor a fedezetre
vonatkozó okmányok, adatok a pályázatban benyújtott nyilatkozattól eltérnek, a pályázat
elutasításra kerül és a pályázó 3 évre kizárja magát a pályázati lehetőségből.
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A biztosíték meglétét igazoló okmányok, elfogadásához szükséges információk:
1) Óvadék (pénzbetét, állam által kibocsátott értékpapír)
- A tulajdonosi jog gyakorlását igazoló hitelt érdemlő okmánymásolat.
- Amennyiben a biztosítékon a pályázón kívül más személynek, szervezetnek tulajdonosi
jogokat korlátozó joga van, úgy ezen személy cégszerű aláírásával ellátott (magánszemély
esetén két tanú aláírásával hitelesített) nyilatkozata arról, hogy a felajánlott garancia
biztosítékba adásához a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara javára hozzájárul.
- A pénzbetét ill. értékpapír letétkezelője igazolása arról, hogy azokat nála elhelyezték, az a
Kamara hozzájárulása nélkül nem szabadítható fel.
- Állam által kibocsátott értékpapír esetén az értékpapír pontos megnevezése, számjele,
sorszáma jelölése.
2) Bankgarancia
A pályázat elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötésének (érvényességének)
feltétele, hogy a bankgarancia rendelkezésre álljon.
3) Ingatlan
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolat.
- Amennyiben a biztosítékon a pályázón kívül más személynek, szervezetnek tulajdonosi
jogokat korlátozó joga van vagy más személy, szervezet tulajdonában van, úgy ezen
személy cégszerű aláírásával ellátott (magánszemély esetén két tanú aláírásával hitelesített)
nyilatkozata arról, hogy a felajánlott garancia biztosítékba adásához a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara javára hozzájárul.
- Támogatás elnyerése esetén a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
felszólítására értékbecslést is be kell nyújtani.
4) Vagyontárgy:
- A tulajdonosi jog gyakorlását igazoló hitelt érdemlő okmánymásolat. (pl. számla)
- Ha nem számlával igazolja a pályázó a tulajdonosi jog gyakorlását, úgy a biztosíték
forgalmi értékének meghatározása.
- Amennyiben nem a pályázó a tulajdonos vagy a biztosítékon a pályázón kívül más
személynek, szervezetnek tulajdonosi jogokat korlátozó joga van, úgy ezen személy,
szervezet cégszerű aláírásával ellátott (magánszemély esetén két tanú aláírásával
hitelesített) nyilatkozata arról, hogy a felajánlott garancia biztosítékba adásához a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara javára hozzájárul.
- Támogatás elnyerése esetén a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
felszólítására értékbecslést is be kell nyújtani.
- A Kamara részleges fedezetként elfogadja a támogatásból megvásárolandó új
vagyontárgyat, vagy eszközt is a számla nettó értékének legfeljebb 50%-áig.
5) Készfizető kezességvállalási nyilatkozat: csak kiegészítő fedezetként fogadható el a
következő módon és esetekben:
a) ingatlan felajánlása esetén, amennyiben az ingatlan terhelt, és a terheltség aránya alapján
a munkabizottság indokoltnak tartja, vagy az ingatlan forgalmi értékét alacsonynak
tartja az igényelt támogatáshoz képest
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b) ingóság felajánlása esetén, amennyiben annak értékállóságát vagy forgalomképességét a
munkabizottság megkérdőjelezi. Ebben az esetben a készfizető kezesség felajánlására a
munkabizottság felszólítását követően kerül sor.
Mindkét esetben készfizető kezességet egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó, mint
magánszemély vállalja, társaság esetén pedig egy vezető tisztségviselő és/vagy a vállalkozás
többségi tulajdonosa. A kezességvállalás feltétele egy vagyonnyilatkozat benyújtása, és annak
vállalása, hogy az azon feltüntetett ingatlanokat, ingóságokat a támogatás fennállásának idején
a készfizető kezes nem értékesíti.
A kezességvállaló által benyújtandó dokumentumok:
a) személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya másolata
b) saját kezűleg aláírt kezességvállalási nyilatkozat, mely tartalmazza a vagyonnyilatkozatot
is
Felhívjuk Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az ingó zálogjog alapításához a zálogszerződés
közjegyzői okiratba foglalása szükséges, melynek költségeit a pályázó viseli.
Ingatlan biztosíték felajánlása esetén a jelzálogjog bejegyzés és törlés ingatlan-nyilvántartási
eljárásáért fizetendő díját az 1996. évi LXXXV. törvény 32/A §-a alapján a pályázónak viselnie
kell.
A támogatás elnyerése esetén a támogatott köteles a fedezetül felajánlott ingatlanra, vagy
vagyontárgyra vonatkozóan általános vagyonbiztosítást kötni és azt a támogatás erejéig és idejéig a
CSMKIK javára engedményeztetni.
VI. A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálásának feltétele a jelen Útmutatóban és a Pályázati Felhívásban meghatározott
feltételek, valamint az alább felsorolt formai követelmények betartása.
Formai követelmények:
1) Adatlap kitöltése elektronikusan, magyar nyelven.
2) Adatlap, pályázat cégszerű aláírása, és benyújtása papír alapon, vagy elektronikusan a
https://epapir.gov.hu/ felületen keresztül.
3) Ha a pályázó gazdasági társaság, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat (Cégkivonat,
tagjegyzék a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál is igényelhető
kedvezményes – bruttó 3.500,- Ft/db – áron a pályázat benyújtásakor. Amennyiben a
cégkivonatot Kamaránktól a Pályázat benyújtásával egyidejűleg igényli, kérjük az Adatlap
megfelelő rovatában ezt megjelölni, és a benyújtással egyidejűleg a cégkivonat letöltésének
3.500,- Ft-os díját a CSMKIK 10980006-0000000010-56060004 számlájára utalni. Az itt
letöltött cégkivonat kizárólag a kamarai pénzügyi alapok pályázatához használható fel.),
4) Az aláírási címpéldány másolata.
5) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az államháztartás alrendszerei felé lejárt
tartozása nincs, nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás illetve végelszámolás alatt.
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6) A pályázó a szerződéskötés feltételéül, sikeres pályázat esetén az értesítést követő 90 napon
belül köteles beszerezni, illetve benyújtani a NAV és a helyi adóhatóság 30 napnál nem
régebbi, eredeti igazolásait arról, hogy köztartozása nincs.
7) A biztosítékra vonatkozó nyilatkozat benyújtása- (V. pontban felsoroltak szerint)
A beadott pályázatok egy alkalommal, 3 munkanapos határidővel hiánypótolhatók.
Munkabizottsági, illetve Elnökségi előterjesztésre csak a hiánytalanul beérkezett pályázatok
kerülhetnek. A hiánytalanul beadott pályázatokat a kamara befogadó nyilatkozattal veszi
nyilvántartásba.
A pályázatok elbírálásának része egy személyes vagy telefonos meghallgatás, mely során a pályázó
vállalkozás képviselője és a munkabizottság kijelölt tagja vagy tagjai vesznek részt. A
meghallgatástól el lehet tekinteni azon pályázók esetében, akik az elmúlt öt évben részesültek már
kamarai támogatásban, és annak felhasználása valamint törlesztése problémamentesen zajlott.
VII. A pályázat elbírálásának alapvető szempontja, a megítélt támogatás folyósítása:
A pályázat elbírálásánál alapvető szempont, hogy a támogatás segítségével járuljon hozzá a
vállalkozás versenyképességének, a gazdálkodás eredményeinek javulásához, a járvány által
generált gazdasági válság kedvezőtlen hatásainak enyhítéséhez.
A megítélt támogatás folyósítása
- A támogatási folyósítását a támogatott vállalkozás a lebonyolító banknál kezdeményezheti a
lehívó nyilatkozat formanyomtatvány benyújtásával, legfeljebb öt részletben.
- A támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatott vállalkozás kamarai tagdíj,
szolgáltatási- és regisztrációs díj hátralékkal ne rendelkezzen.
- A folyósítás egyéb vagy eltérő feltételeit a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a
Támogatási Szerződésben határozza meg.
- A támogatás folyósítása pénzintézeten keresztül történik. A pénzintézet jutalékát a
támogatottnak viselnie kell.
A támogatást elnyert pályázóval a Kamara Támogatási Szerződést köt. Ha pályázó a Támogatási
Szerződésben meghatározott feltételeket részben vagy egészben nem teljesíti, a támogatást a
Kamara Elnöksége a Kamarai Pénzügyi Alap Munkabizottság javaslata alapján részben vagy
egészben visszavonja, s a visszavont támogatás összegére vetítve a mindenkori jegybanki
alapkamaton felül évi 8 % késedelmi kamatot számít fel.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
 A pályázati adatlap: 1 eredeti, cégszerűen aláírt példány; (elektronikus beadás esetén papír
alapon cégszerűen aláírt beszkennelt, vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentum pdf,
vagy word formátumban)
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 30 napnál nem régebbi, közjegyző vagy CSMKIK által (kedvezményesen) hitelesített eredeti
cégkivonat: 1 pld. Amennyiben a cégkivonatot Kamaránktól a Pályázat benyújtásával
egyidejűleg igényli, kérjük az Adatlap megfelelő rovatában ezt megjelölni, és a benyújtással
egyidejűleg a cégkivonat letöltésének 3.500,- Ft-os díját a CSMKIK 10980006-0000001056060004 számlájára utalni. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni, hogy „GFA cégkivonat.”
A banki utalás bizonylatát kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni. (elektronikus beadás esetén
közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi dokumentum beszkennelve, illetve a
Kamarától igényelt cégkivonat esetén a letöltés díjának utalási bizonylata)
 Aláírási címpéldány másolat : 1 pld-ban, (elektronikus benyújtás esetén az eredeti dokumentum
szkennelt példánya)
 Biztosíték meglétét igazoló nyilatkozat :1 pld-ban (elektronikus beadás esetén papír alapon
cégszerűen aláírt beszkennelt, vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentum pdf, vagy word
formátumban)
 2019., illetve 2020. évi mérlegbeszámoló ill. egyéni vállalkozó esetén a 2019. és 2020. évi
adóbevallás másolata: 1 pld-ban (elektronikus beadás esetén papír alapon cégszerűen aláírt
beszkennelt, vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentum pdf, vagy word formátumban)
 Cégszerűen aláírt kimutatás annak alátámasztására, hogy a Covid-19 járványra
visszavezethetően
a
vállalkozás
nettó
árbevételében,
üzemi
eredményében,
rendelésállományában, likviditási vagy egyéb gazdálkodási mutatójában negatív változás
következett be (Főkönyvi kivonat a covid által érintett hónapokra, illetve az előző év azonos
időszakára vonatkozóan, rendelésállomány nyilvántartás összevetése az előző év hasonló
időszakával, stb.) (elektronikus beadás esetén papír alapon cégszerűen aláírt beszkennelt, vagy
elektronikus aláírással ellátott dokumentum pdf, vagy word formátumban)
A pályázatok benyújtásának helye/postai címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. A borítékra kérjük
ráírni: Covid-19 járvány kedvezőtlen hatásainak enyhítésére kiírt pályázat
Elektronikus benyújtás: a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül az alábbiak szerint:
 Benyújtás során a beküldő az ügyfélkapu azonosítójával tud belépni az oldalra, majd jelölnie
kell, hogy a kérelmét Cégkapun keresztül kívánja benyújtani (a jelölőnégyzet x-elése után az
adószám megadásával tudja a rendszer azonosítani a beküldő jogosultságát a Cégkapu
használatra).
 címzett: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 témacsoport: Pályázat
 ügytípus: Kamatmentes visszatérítendő támogatás iránti kérelem
 A Levél szövege szövegdobozban lehet kísérőlevelet rögzíteni, a csatolmányok
hozzáadásához pedig a Tovább a csatolmányokhoz gombra kell kattintani és csatolni a
mellékleteket. Minden feltöltött dokumentumot hitelesíteni kell, ehhez a Hitelesítés gombra
kell kattintani.
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A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:
A pályázatok befogadási időszaka: a pandémáis helyzet miatt a vállalkozások tevékenységét
korlátozó intézkedések érvényességének időtartama. A pályázatok befogadása a pályázati
időszakban a kamara elnökségének esetleges felfüggesztő döntéséig folyamatos. A beadott
pályázatok egyszeri alkalommal hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a
Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával veszi nyilvántartásba. A befogadott pályázatokról az
Elnökség a soron következő ülésén dönt.
A pályázat papír alapon történő beadásának helye/postai címe:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Elektronikus beküldési lehetőség a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.
A benyújtott pályázatokat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége bírálja el az Elnökség
mellett működő Kamarai Pénzügyi Alapok Munkabizottság javaslata alapján,


a 2021. március 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. április 30-ig,



a 2021. május 10-ig befogatott pályázatokat legkésőbb 2021. június 30-ig,



a 2021. augusztus 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. szeptember 30-ig,



a 2021. november 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. december 31-ig.

a vállalkozásokat érintő korlátozó intézkedések időtartamától függően.
A pályázat felfüggesztéséről a Kamara Elnöksége dönt a rendelkezésre álló keret kimerülése esetén. A
felfüggesztés ténye a Kamara honlapján kerül közzétételre.
A pályázati felhívás és az útmutató a Kamara honlapján elérhető ( www.csmkik.hu)

A pályázat készítésével kapcsolatban bővebb információ:
 Tel: 62/554-250/121
Szeged, 2021. január 25.
Módosítás: 2021. június 14.
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöksége

11

