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AZ ALAPÍTVÁNY SZOLGÁLTATÁSAI ÉS 
TEVÉKENYSÉGEI

- mikrohitelezési folyamatok lebonyolítása

- kombinált mikrohitel pályázatok befogadása

- széchényi hitellel kapcsolatos ügyintézés 

- finanszírozási tanácsadás biztosítása

- projektek koordinálása, menedzsment 

tevékenység

- saját projektek lebonyolítása



FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK: 
KOMBINÁLT MIKROHITEL

Hitelösszeg: max. 10 Mft
Vissza nem térítendő támogatás: max. 10 Mft (max. 
45 %)
Hitelkamat : évi fix 7,9 %
Futamidő: max. 10 év (türelmi idő: max. 24 hónap)
Önerő mértéke: 10 %

Jelenleg nem pályázható konstrukció!



FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

kombinált mikrohitel (2011-2013)

- BMVA-hoz benyújtott pályázatok száma: 446 db
- BMVA-tól igényelt összeg: 2 461 019 980 Ft
- Jóváhagyott pályázatok száma: 349 db
- Jóváhagyott összeg: 1 932 220 480 Ft
- Leszerződött ügyletek száma: 294 db
- Leszerződött összeg: 1 613 919 610Ft
- Folyósított összeg: 1 535 482 615 Ft



FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

kombinált mikrohitel
- Jóváhagyott pályázatok tevékenység 
szerinti eloszlása

- 187 db szolgáltató
- 93 db kereskedő
- 17 db gyártó
- 52 db egyéb

- Jóváhagyott pályázatok területi 
eloszlása

- 237 db Békés megyei (68 %)
- 112 db Békés megyén kívüli (32 %)



FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

mikrohitel (országos alap)
- Hitel összeg: max. 10 millió Ft
- Hitel mértéke: 100 % 
- Kamat: 3,9 %
- Támogatható tevékenységek:

Építési beruházás
Ingatlan vásárlás
Eszköz/berendezések beszerzése
Tehergépjármű beszerzése
Forgóeszköz beszerzése



FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

mikrohitel (helyi alap)
- Hitel összeg: max. 10 millió Ft
- Hitel mértéke: 100 % 
- Kamat: 6,5 %
- Támogatható tevékenységek:

Építési beruházás
Ingatlan vásárlás
Eszköz/berendezések beszerzése
Tehergépjármű beszerzése
Forgóeszköz beszerzése



FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Széchenyi Hitel
- Hitel összeg: max. 10 millió Ft
- Hitel mértéke: 90 %
- Kamat: 3,9 %
- Futamidő: max. 10 év
- Támogatható tevékenységek:

Építési beruházás
Ingatlan vásárlás
Eszköz/berendezések beszerzése
Tehergépjármű beszerzése



FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGE

- A pályázat célja: az induló vállalkozások
támogatásának erősítése a fiatal pályakezdők
vállalkozóvá válásának támogatásával.
Pályázók köre: az a 18-35 év közötti fiatal, aki

más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem
rendelkezik, és új vállalkozást szeretne indítani.



FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGE

2015-ben lezáródó projekt

- Programba jelentkezők száma: 122 fő
- Képzést elvégzők száma: 117 fő
- Megfelelő üzleti tervvel rendelkezők száma: 103 
fő
- Benyújtott pályázatok száma: 90 db
- Nyertes pályázatok száma: 53 db (55 fő)

2015. márciusában további tartaléklistás 

pályázók kaptak pozitív elbírálást!



PROJEKTBEN BETÖLTÖTT FELADATOK

- Projekt asszisztencia biztosítása
- Toborzási folyamatokban való részvétel
- Kiválasztásban történő közreműködés
- Képzési helyszínek biztosítása, adminisztráció 
biztosítása
- Jogi és vállalkozás alapítással kapcsolatos 
tanácsadás biztosítása
- Üzleti tervek bírálatában való részvétel
- Ügyfélszolgálati iroda működtetése
- Mentorálás, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos 
tanácsadás
- Rendezvények lebonyolítása



FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGE

2015-ben induló projekt

Program célcsoportja: 
- 18-25 év közötti személy vagy 
- 25-30 év közötti felsőfokú végzettséggel 
rendelkező személy, aki nem szerzett 
jogosultságot munkanélküli ellátásra
- egyéb vállalkozásban többségi tulajdonnal 
nem rendelkezik
- megfelelő üzleti ötlettel rendelkezik
- regisztrált munkanélküli vagy nem tanul és 
nem is dolgozik



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

WWW.BMVA.HU INFO@BMVA.HU
66/442-520

5600 BÉKÉSCSABA, GYULAI ÚT 1.


