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HÍRLEVÉL 
 

SZÉLESEBB KÖRBEN IGÉNYELHETŐ AZ ÚJRAINDÍTÁSI GYORSKÖLCSÖN 
 

Az életbe lépett módosításoknak köszönhetően a Covid-19 járvány hatásai által érintett, de a korábban 
meghatározott TEÁOR-kódoktól eltérő főtevékenységet folytató vállalkozásoknak is segítséget jelenthet a 0%-
os kamatozású, 10 éves futamidőre szóló, maximum 10 millió forintos kölcsön. A módosítás révén azok a 
vállalkozások is igényelhetik a hitelt, melyek a járványhelyzet által negatívan érintett ágazatokban működnek, de a 
bejegyzett főtevékenységük más területet fed le. Szintén kedvező a változás azoknak a cégeknek, melyek 
ezen ágazatok beszállítóiként szenvedtek el jelentős árbevétel csökkenést.  
 
A Gyorskölcsön igénylésére az eddig meghatározott, 55 TEÁOR kóddal lefedett tevékenységet végző vállalkozások 
továbbra is az árbevétel változásától függetlenül jogosultak, ugyanakkor már azok a cégek is igényelhetik a 
hitelt, amelyek főtevékenysége 2019. január elsejét követően változott a listán szereplő TEÁOR számok 
szerinti tevékenység egyikére egy másik, ugyancsak ebben a felsorolásban szereplő tevékenységről. 
 
Szintén fontos változás, hogy az egyesületi hiteligénylőknél az egyéb bevételek között nyilvántartott tagdíjak, 
illetve TAO támogatás is beleszámít a nettó árbevételbe, ami kedvező a hitel maximális összegének 
szempontjából. Jóllehet, a maximális futamidő eddig is 10 év lehetett, mostantól ez az időtartam fix feltételként 
szerepel a programban, mivel az igénylők túlnyomó többsége így igényelte a Kamatmentes Újraindítási 
Gyorskölcsönt. A rendelkezésre tartási idő fix 3 hónap lesz, ugyancsak igazodva a kölcsönt kérők igényeihez. A 
KATA-s vállalkozásokra vonatkozóan a jövedelem elszámolására vonatkozó pontosító feltételek kerültek 
az elszámolható költségek köréhez. 
 

forrás: https://www.mfb.hu/kozlemenyek/celzottan-segiti-a-valsag-altal-erintett-vallalkozasokat-a-kamatmentes-ujrainditasi-gyorskolcson-n1199  
 
 
 

166 MILLIÁRD FT GINOP-OS TÁMOGATÁS ÉRKEZETT A MEGYÉNKBE 
 
A Széchenyi 2020 programban megyénkben megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban 
(GINOP) nyertes projektek listája alapján friss adatokat közölt a Csongrád-Csanád megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara.  
 
A több mint 2050 projektet közel 1300 különböző szervezet valósította meg, melynek csak egy része volt megyei 
székhelyű. A megítélt támogatás összege több mint 166 milliárd Ft volt, de ennek az összegnek közel a fele 
az ELI lézer kutatóközpont, a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont projektjeit, 
fejlesztéseit finanszírozta.  
 
A beadott GINOP pályázatok közel 60%-a volt eredményes. A Csongrádi járásban 79 sikeres pályázat volt, 
amelyek összesen 2.217.436.358 Ft támogatásban részesültek. A Szentesi járásban 71 pályázó nyert el összesen  
2.986.092.440 Ft támogatást. 
 
forrás: https://www.csmkik.hu/hirek/orszagos-vallalkozoi-mentorprogram-palyazati-tanacsadasi-szolgaltatas-a-kamaraban  
 

 


