
Vállalkozásfinanszírozás

a CSMKIK

Pénzügyi Alapjából 



Forrása: a CSMKIK költségvetésében elkülönített 
pénzalap

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

Formája: visszatérítendő kamatmentes támogatás
Igénylése: pályázati adatlap kitöltésével, felfüggesztésig 

folyamatos beadási lehetőséggel
Pályázati felhívás: https://csmkik.hu/oldalak/alapok



Pályázók köre

 Egyéni és társas vállalkozások mérettől 
függetlenül

 CSMKIK önkéntes tagság
 nem állhat csőd-, felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás alatt

 legalább egy lezárt üzleti év
 köztartozásmentesség



A 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



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.



Folyósítás
 A megvalósításra a pályázat benyújtásától számítva egy év 

áll rendelkezésre
 A lehívást számlák vagy egyéb számviteli bizonylatok 

alapján lehet kezdeményezni legfeljebb 5 részletben
 A lehívás során elszámolt költségek 80%-a került 

folyósításra (saját erő felhasználása folyamatos)
 Kapcsolt és partner vállalkozások által kiállított számlák 

nem számolhatók el
 A fejlesztés bekerülési költsége visszaigényelhető Áfát nem 

tartalmazhat
 Pénzintézet jutaléka 0,5 %



Futamidő, törlesztés

 A futamidő maximum 5 év
 Törlesztési gyakoriság választható: éves, 
féléves, negyedéves, havi 



A visszafizetési kötelezettségek teljesítésének 
biztosítékául nyújtandó garancia

 Ingatlan
 Bankgarancia
 Óvadék
 Vagyontárgy
 Készfizető kezességvállalás (csak kiegészítő 
fedezet)



Pályázatok benyújtása

 Papír alapon, vagy elektronikusan az Epapír 
felületen keresztül

 Kitöltött pályázati adatlap, cégkivonat, aláírási 
címpéldány, éves beszámoló, nyilatkozat a 
felajánlott biztosítékról

 2020. július 24. a soron következő beadás 
határnap (majd 2020. október 22.)



Bővebb információ: 
https://csmkik.hu/oldalak/alapok

Köszönöm a figyelmet!


