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Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

1992-ben hozta létre 
a Zala Megyei Önkormányzat 

Céljaink:

�A Zala megyei gazdasági fejlődés elősegítése

� A kis- és középvállalkozások növekedésének támogatása

�A KKV-k versenyképességének fejlesztése

�A KKV-k hálózati együttműködésének elősegítése

�A KKV-k szakmai és üzleti kompetenciájának növelése

�Az innováció támogatása a régióban
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� Hitelek (OMA, HMA, Széchenyi, Kombinált, Termelőeszköz)
� Széchenyi Kártya
� Enterprise Europe Network (EEN)
� Nemzetközi KKV Projektek
� Rendezvényszervezés
� Tanácsadás (Vállalkozói, Marketing, Innováció, Cégalapítás, Jogi)
� Vállalkozói képzések
� Pályázatkészítés vállalkozóknak
� Befektetés - és exportösztönzés
� Beszállítóvá válás segítése
� Inkubátorház program
� Klaszter tevékenység (PANFA, NYITOK)
� Innováció
� Megújuló energiák

Főbb tevékenységeink:
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Nemzetközi Sikereink:

• Innovatív finanszírozási eszközök cseréje és kifejlesztése

• A Fa- és Bútoripari Klaszterek, Kutatóintézetek és KKV-k nemzetközi
együttműködése

• Munkaügyi szolgáltatások, képzési és ösztöndíjprogramok

• EU források hatékonyabb lehívása és felhasználása

• Családi vállalkozások generációváltásának elősegítése

• Energiaoptimalizált építészeti képzés és tananyag kidolgozása
szakmunkások részére

• Katonai barnamezős területek gazdasági hasznosítsa

• Interregionális Innovációs Rendszer kialakítása

• Vállalkozói kedv ösztönzése, kapcsolatépítés
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Lentiben 16, Zalaegerszegen 10, Zalaszentgróton 5 bérelhető 
helyiséggel, tanácsadással, mentorálással segítjük a kezdő 
vállalkozásokat.

Zalaegerszeg Zalaszentgrót

Lenti
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ZMVA Hitel Konstrukciók

Beruházási 
hitel

• üzleti célú ingatlan vásárlás, felújítás

• gépek, berendezések, járművek 
vásárlása

Forgóeszköz 
hitel

• forgóeszköz: egy termelési cikluson át 
elhasználódnak, vagy értékük az 
előállított új termék részévé válik, pl. 
alapanyagkészlet, árukészlet, üzemanyag 
vásárlására

ÚSZT, OMA forrásból
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ZMVA Hitel Konstrukciók
Forgóeszköz hitel

– 10MFt

– 3 éves futamidő

– 3,9%-tól

– saját erő nélkül

– 1 éves türelmi idővel

• Kezdő vállalkozás is

• Készfizető kezességvállalás 

• Ingatlan fedezet szükséges

Akár



ZMVA Hitel Konstrukciók
Beruházási hitel

– 10 MFt

– 10 éves futamidő

– 3,9%-tól

– saját erő nélkül

– 2 éves türelmi idővel

• Kezdő vállalkozás is

• Készfizető kezességvállalás 

• Ingatlan fedezet szükséges

Akár



Kamattámogatás
• Zalaegerszegi székhellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások

fejlődésének elősegítésére jön létre, ezen belül a Zalaegerszegen
megvalósuló ÚJ beruházásokat támogatja. A kamattámogatásra
Zalaegerszeg város évi 10 millió Ft keretet bocsát rendelkezésre öt
éven keresztül. A város által biztosított összegből a ZMVA egy
alapot hozott létre.

• Igénybevevők köre: Zalaegerszegen székhellyel rendelkező mikro-
és kisvállalkozások Zalaegerszegen megvalósuló beruházásához
vagy forgóeszköz vásárláshoz.

• Egyablakosság: Az ügyfél a hitelkérelemmel egyidejűleg nyújtja be
kamattámogatási kérelmét a ZMVA-hoz.



Kamattámogatás
A kamattámogatás mértéke:
A kamattámogatás beruházási hitelnél a futamidő első 5 évében, forgóeszköz hitelnél
az első egy évben jár az ügyfeleknek, és csak abban az esetben, ha az időszak alatt
nem kerül 15 napot meghaladó késedelembe.
A kamattámogatás mértéke: évi 2%

Kamattámogatás kiegészítés fiatal vállalkozók részére:
Igénybevevők köre: Zalaegerszegi székhellyel rendelkező induló vállalkozások, ahol a
vállalkozás tulajdonosainak életkora 35 év alatti. (Induló vállalkozás: 6 hónapnál nem
régebben bejegyzett társas vállalkozás vagy egyéni vállalkozás.)
A kamattámogatás mértéke: évi 3 %

Kamattámogatás program zalaegerszegi vállalkozásoktól történt beszerzések
elősegítésére:
Igénybevevők köre: teljes egészében csak zalaegerszegi székhellyel rendelkező
vállalkozók által kibocsátott számlával számol el. A kamattámogatás mértéke: évi 3%



Széchenyi
Kártya

konstrukciók

Forgóeszköz
hitel

Beruházási
hitel

Önerő
Kiegészítő

hitel

Támogatást
megelőlegező

hitel

Folyószámla
hitel

Agrárhitel

2014. szeptember 1-től a már ZMVA-nál is! 12



Széchenyi Kártya

- 25, illetve 50 mFt
- 3, illetve 10 éves futamidő
- ingatlanfedezet nélkül
- 2,25%-tól (MNB alapkamat függvényében)
- saját erő nélkül
- 2 éves türelmi idővel

• Minimum 1, illetve 2 lezárt gazdálkodói év
• Garantiqa kezességvállalás
• Készfizető kezességvállalás
• Akár szabad felhasználású folyószámlahitel
• Ingatlan fedezet Bank döntése szerint
• Kötelező számlaforgalom bizonyos termékeknél

Akár



Agrár Széchenyi Kártya
• mezőgazdasági és halászati  

vállalkozások számára nyújtott 
szabad felhasználású

• 1-3 éves lejáratú szabad 
felhasználású folyószámlahitel

• 500 eFt – 25 mFt (a bevétel 35%-a)

15 1 15 mFt-ig 1 
lezárt év, 15-25 

mFt 2 év
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2014 - 2020 - Széchenyi 2020

• Fejlesztési források 60%-a gazdaságfejlesztésre  

• E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás helyett

• Eljárásrend egyszerűsítés

• Közszféra esetében pályáztatási folyamat kiváltása

• Nagyobb hangsúly a visszatérítendő támogatásokra



8 (+2) OPERATÍV PROGRAM 

1. Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)

2. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

3. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

4. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

5. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

6. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

7. Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP)

8. Vidékfejlesztési Program (VP)



A GINOP Prioritásai
(Az EU-hoz beadott állapot alapján)

1. Kis- és középvállalkozások javítása

2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció

3. Infokommunikációs fejlesztések

4. Energia

5. Foglalkoztatás 

6. Versenyképes Munkaerő (képzés)

7. Turizmus

8. Pénzügyi eszközök



GINOP 1. prioritása (KKV)
1. Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése (pl. 

tanácsadás, üzleti modell, üzleti terv, piackutatás) 
2. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése (pl. 

infrastrukturális kapacitások továbbfejlesztése, 
logisztikai központok, ipari parkok)

3. Kapacitásbővítés (pl. eszköz- és géppark fejlesztés, 
telephelyfejlesztés) növekedésorientált KKV-knak

4. Hálózatosodás és piacra jutás (pl. beszállítók, 
klaszterek, külpiacra jutás, turisztikai desztináció)



GINOP 2. prioritása (K+F+I)
1. Vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzése 

(pl. termékfejlesztés, kapacitásfejlesztés, innovációs 
szolgáltatások és tanácsadás)

2. Stratégiai K+F+I együttműködések támogatása (pl. 
vállalkozások és kutatóhelyek közös K+F projektje, 
versenyképességi és kiválósági programok, S3 fókusz)

3. K+F+I infrastruktúra és kapacitások bővítése a 
nemzetközi kiválóság érdekében (pl. kutatóhelyi 
műszerállomány, ELI program, ESFRI projektek)



GINOP 3. prioritása (IKT)
1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése (pl. IKT termékek és 

szolgáltatások fejlesztése)
2. Digitális gazdaság fejlesztése (pl. IKT eszközök, 

szolgáltatások vásárlása, bevezetése vállalkozások 
számára)

3. Digitális közösségi hozzáférés erősítése (pl. hátrányos 
helyzetű területek Internet elérése, e-szolgáltatások 
bővítése)

4. Újgenerációs szélessávú hálózatok fejlesztése 
(vállalkozások, állam, önkormányzat, egyházak)



GINOP 4. prioritása (Energia)
1. Energiahatékonyság és megújuló energia növelése 

vállalkozások körében 
– épületek hőszigetelése, fűtés korszerűsítése,  

nyílászárók cseréje, világítás korszerűsítése (stb.) 
energiahatékonyság érdekében

– épületek fejlesztése megújuló energiák, pl. 
napkollektor, napelemek, hőszivattyúk, szellőztető 
rendszerek bevezetése révén, 

– vállalati termelési folyamatok fejlesztése az 
energiafelhasználása racionalizálása révén (pl. 
biomassza, vízenergia, hulladék hő, napelem)



GINOP 5-6. prioritása 
(Foglalkoztatás és munkaerő)

1. Álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásának elősegítése (pl. munkaerőpiaci
szolgáltatások fejlesztése, társadalmi célú vállalkozások támogatása)

2. Fiatalok munkaerőpiaci integrációja (pl. gyakornoki helyekhez való 
hozzáférés, vállalkozásindítás)

3. Ifjúsági Garancia program
4. Vállalkozások és munkavállalók alkalmazkodó-képességének javítása (pl. 

rugalmas vagy atipikus foglalkoztatás, jogszerű foglalkoztatás bővítése)
5. Egész életen át tartó tanulás (pl. képzések, továbbképzések, digitális 

írástudatlanság felszámolása)
6. Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése



GINOP 7. prioritása (Turizmus)

Országos, vagy nemzetközi jelentőségű, megyéket átívelő, 
központi koordinációt igénylő turisztikai fejlesztések:

- Hálózatos fejlesztések (pl. Bejárható Magyarország 
Keretprogram, zarándokutak)

- Kulturális örökséghelyszínek integrált fejlesztése 
(pl. kastélyok, várak fejlesztése)

- Természeti örökséghelyszínek (pl. Nemzeti parkok)

- Gyógyhelyek fejlesztése



GINOP 8. prioritása (Finanszírozás)

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása 
foglalkoztatási céllal:

•A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő 
mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző 
beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi 
célú vállalkozások versenyképességének növelése a külső 
finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása révén.

Intelligens energiahasználat:

• Épületek energiahatékonysági korszerűsítésével, illetve 
megújuló energiaforrások kombinálásával.



GINOP - 1.2.1/A Mikro-, kis- és közép-vállalkozások 
termelési kapacitásainak fejlesztése

• Keretösszege: 80 Mrd Ft    Eljárás: egyszerűsített

• Feltételek:

• Feldolgozóipari tevékenységet folytató kkv-k  

• Szabad vállalkozási zóna területén működő kkv-k



GINOP - 1.2.1/Kombinált 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési 
kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermékkel

• Keretösszege: 20 Mrd Ft (2015-16) Eljárás: egyszerűsített

• 2014-2020 között a feldolgozóipari fókusznak köszönhetően a
rendelkezésre álló 318,7 Mrd Ft uniós forrásból mintegy
10 000 projekt (5300 kkv) támogatását tervezik 30-35 millió Ft
átlagos támogatási összeg mellett.



• Feltételek
1. Minden olyan, nem mezőgazdasági tevékenységet végző és nem 

Annex végterméket előállító kkv, melyek
– a szabad vállalkozási zónák területén működnek, vagy
– az SZVZ-k területén kívül működő, nem szolgáltató és kereskedelmi 

tevékenységet végző kkv-k. 
2. Annex 1. végterméket előállító élelmiszeripari középvállalkozások.

• Várható kedvezményezeti kör:
– Feldolgozóipari tevékenységet folytató KKV-k, 
– Szabad vállalkozási zóna területén működő KKV-k,
– Indokolt esetben élelmiszeripari, Annex I. végterméket előállító 

középvállalatok és nem szolgáltató, kereskedelmi szektorban működő 
KKV-k.



GINOP - 1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci 
megjelenésének támogatása
• Keretösszege: 5 Mrd Ft Eljárás: egyszerűsített

• Elődpályázatnak tekinthető a GOP 3.3.3. konstrukció, amely
esetében az átlagos támogatási összeg 15 millió Ft volt. Most
az átlagos támogatási összeg: 5-7 millió Ft

• A pályázó vállalkozás rendelkezzen piacképes termékkel
és export-árbevétel növekedési potenciállal. Székhelye,
telephelye vagy fióktelepe a fejletlenebb régiók
valamelyikében legyen bejegyezve.



GINOP 1.1.2. Vállalkozói mentorálás a mikro- és 
kisvállalkozások részére

• Keretösszege: 1,2 Mrd Ft
• Meghirdetésének módja:

1. koordináló szervezet 2. mentorszervezetek
• A mentorok a vállalkozókkal élő kapcsolatban állnak
• A támogatás célcsoportja: Kisgyermeket nevelő nő által

alapított/működtetett vállalkozások
• Kevésbé fejlett régiók



www.zmva.hu

H-8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 17.

tel.: +36 92 316 033, +36 92 310 800

e-mail: infozmva@zmva.hu
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


