EXIM FORDULAT KKV BERUHÁZÁSI HITEL PUBLIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Az összefoglaló célja, hogy a Fordulat KKV beruházási hitel (a továbbiakban: Hitelprogram”)
termékleírásában foglaltakkal összhangban tájékoztatást nyújtson a program keretében befogadott
kérelmekkel kapcsolatos eljárásokról és a Hitelprogram keretében nyújtott állami támogatásokkal
kapcsolatos tudnivalókról.
I. PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKDOKUMENTÁCIÓK







Termékleírás
Adatlap hitelkérelemhez
Támogatástartalom számítási kalkulátor
Nyilatkozat a megítélt állami támogatásokról és a Hitelprogram keretében igénybe vett
hitelekről
Igazolás a megítélt támogatásról (az Eximbank által megítélt kamattámogatás igazolására a
támogatás kedvezményezettje részére kiállított dokumentum)
Mintaszerződések

II. HITELNYÚJTÁSI FOLYAMAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
1. Az Ügyfél hitelkérelmet nyújt be a finanszírozó bankjához (közvetlen Eximbank finanszírozása
esetében a kitöltendő adatlap minta a https://exim.hu/termekeink/fordulat-beruhazasi-hitel
/Beküldendő dokumentumok/közvetlen igényléshez) oldalról tölthető le, refinanszírozás
esetében a refinanszírozott pénzügyi intézmény által alkalmazott kérelmet szükséges
kitölteni).
2. A finanszírozó bank az Ügyfél által kitöltött és cégszerűen aláírt hitelkérelem és az
ügyfélnyilatkozatok érkeztető bélyegzővel ellátott eredeti példányát befogadja. Amennyiben
további információra van szükség az ügyféllel vagy az ügylettel kapcsolatosan, a bank a hiányzó
adatok pótlására szólítja fel az Ügyfelet.
A Hitelprogram keretében benyújtott hitelkérelem részeként minden esetben ki kell tölteni a
hitelfelvevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a már megítélt állami támogatásokról (nyilatkozat
minta a www.exim.hu-n elérhető). Az Ügyfélnek haladéktalanul újabb nyilatkozatot szükséges
tennie és azt a finanszírozó bank részére benyújtania, ha a hitelbírálati folyamat közben (a
kérelem befogadása és a döntés napja1 közötti időszak) részére újabb állami támogatást
ítélnek meg, mivel az módosíthatja a hitel paramétereit (pl. a forrásösszetételt, a hitelösszeget
és az állami támogatás mértékét). E kötelezettségére a finanszírozó bank hívja fel a végső
kedvezményezett figyelmét.

Döntés napja: az az időpont, amikor a támogatás nyújtója az Eximbank a mindenkor hatályos belső szabályzatában
meghatározottak szerint kötelező érvényű döntést hoz a kamattámogatásról.
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3. A befogadott és ellenőrzött kérelem és a korábban odaítélt támogatásokról szóló
ügyfélnyilatkozat alapján a finanszírozó bank meghozza a döntést a finanszírozásról. A
döntéshez minden esetben szükséges elvégezni és csatolni a támogatás halmozódási szabályok
ellenőrzése és a tervezett hitelhez kapcsolódó korlátozott összegű támogatás
(kamattámogatás) megállapítása céljából az ügyletre vonatkozóan
kitöltött
támogatástartalom kalkulációt.
Az ügyletre vonatkozó végleges támogatástartalom/kamattámogatás számítást a döntés
napján1 érvényes adatok (referencia kamatláb, árfolyam2, nyilatkozatok, hitel paraméterek
stb.) felhasználásával kell elvégezni.


Közvetlen finanszírozás esetén a befogadott és ellenőrzött kérelem és az ügyfélnyilatkozat
alapján az Eximbank dönt a finanszírozásról.



Refinanszírozás esetén először a refinanszírozott hitelintézet saját belső szabályai alapján
dönt a finanszírozásról, ezt követően refinanszírozási hitelkérelmet szükséges benyújtania
az
Eximbankhoz
(adatlap
minta
letölthető
az
Eximbank
honlapjáról
https://exim.hu/termekeink/fordulat-beruhazasi-hitel / Beküldendő dokumentumok
/kereskedelmi banki igényléshez). Az Eximbank a beküldött adatlap és nyilatkozatok
alapján hozza meg a döntését. A refinanszírozott hitelintézetnek az ügyletre vonatkozóan
az általa kitöltött kalkulátort is meg kell küldenie e-mailben az Refinanszírozási
Igazgatóság (refin@exim.hu címre) részére. Amennyiben kedvezményes díjú garancia
kapcsolódik az ügylethez, akkor azt is szükséges jelezni, valamint a kalkulációban
figyelembe kell venni. Az Eximbank a döntésről írásban értesíti a refinanszírozott bankot,
amelyben a végleges adatokat tartalmazó kalkulátort is elküldi.

4. A finanszírozó bank megköti a hitelszerződést az Ügyféllel, refinanszírozás esetében ezt
megelőzi az Eximbank és refinanszírozott bank közötti egyedi refinanszírozási hitelkeret
szerződés megkötése.
5. Az Eximbank az Ügyfél benyújtott folyósítási kérelme, illetve refinanszírozás esetében a
refinanszírozott hitelintézet lehívási kérelme alapján folyósítja a kölcsönt.

III. HITELPROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT KORLÁTOZOTT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS ( KAMATTÁMOGATÁS )
ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉSI FELTÉTELEI

A Hitelprogram keretében a hitel akkor finanszírozható, ha az Ügyfél és az Ügylet megfelel a
termékfeltételeknek, és az alábbiakban részletezett állami támogatási szabályoknak.

A döntést megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, az MNB által közzétett, két tizedespontossággal meghatározott
árfolyam
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A Z ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORMÁJA
A Hitelprogram keretében a végső kedvezményezett ügyfél részére nyújtott támogatás állami
támogatásnak, formáját tekintve a C (2020) 1863 sz. bizottsági közlemény3 (a továbbiakban: COVID
Közlemény) 3.1 szakasza alapján kamattámogatás formájában nyújtott korlátozott összegű
támogatásnak minősül.
A Hitelprogram keretében nyújtott állami támogatásról szóló, és a hitelhez kapcsolódó korlátozott
összegű támogatást (kamattámogatást) valamint a támogatási kategóriát rögzítő igazolást az
ügyfélnek, mint az állami támogatás kedvezményezettjének az Eximbank adja ki - refinanszírozás
esetén refinanszírozott hitelintézeten keresztül. A refinanszírozott hitelintézet köteles az igazolás egy
eredeti példányát az ügyfélnek dokumentált módon átadni.
A Z Á LLAMI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A COVID Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott támogatás összege vállalkozásonként
(csoportszinten4) nem haladhatja meg:




a halászati és akvakultúra ágazat esetében a legfeljebb 270 ezer eurót,
az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében a legfeljebb 225 ezer eurót,
egyéb ágazat esetében pedig az 1,8 millió eurót, azzal, hogy a COVID Bizottsági Közlemény
3.1. szakasza szerinti összes támogatásokra vonatkozó felső határ szintén 1,8 millió euró
vállalkozásonként.

Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik és ezekre a fentiek szerinti eltérő maximális
összegek vonatkoznak, úgy a tevékenységek megfelelő eszközökkel való szétválasztása révén, például
számviteli elkülönítéssel kell biztosítani az egyes tevékenységre vonatkozó felső határok betartását és
azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként ne haladja meg az 1,8 millió eurót. Ha egy
vállalkozás a halászati-, akvakultúra és az elsőleges mezőgazdasági termelés ágazatokban
tevékenykedik, az e két ágazatban folytatott tevékenységhez nyújtott támogatás tejes maximális
összege (csoportszinten) nem haladhatja meg a 270 ezer eurót vállalkozásonként.
A vállalkozás részére a Hitelprogram keretében nyújtott kamattámogatás tekintetében a támogatási
keretösszeg fentiek szerinti betartását az ügyfél korábban megítélt állami támogatásról szóló
nyilatkozata alapján az Eximbank ellenőrzi.
Az
ellenőrzéshez
kialakított
kalkulátor
letölthető
https://exim.hu/termekeink/fordulat-beruhazasi-hitel.
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az

Eximbank

honlapjáról:

Az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való
támogatása céljából” című, 2020. március 19-i C(2020) 1863. számú európai bizottsági közlemény. A közleményt a Bizottság módosította
2020. április 3-án (C(2020) 2215), 2020. május 8-án (C(2020) 3156), 2020. június 29- én (C(2020) 4509), 2020. október 13-án (C(2020) 7127),
valamint 2021. január 28-án (C(2021) 564).
4
A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvántartásáról
szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozások (HL L 114., 2012.04.26.,
8.o.)

T ÁMOGATÁSTARTALOM SZÁMÍTÁSA
A Hitelprogram keretében a végső kedvezményezett ügyfél részére nyújtott kamat kamattámogatást
tartalmaz, amelynek mértékét az Európai Bizottság 2008/C 14/02 Közleménye5 (továbbiakban
Bizottsági Közlemény) szerinti felármátrix alapján meghatározott egyéni referencia ráta (ami a döntés
időpontjában érvényes referencia alapkamat6 és az ügyfél minősítése és az ügylet fedezettsége alapján
meghatározott kamatfelár összegével egyenlő) és a hitel devizaneme szerinti kölcsön
kamatkülönbsége határozza meg.
Az így meghatározott kamattámogatást az Eximbank a COVID Közlemény 3.1. szakasza szerinti
korlátozott összegű támogatásként, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtja, amelynek
mértéke a végső kedvezményezett ügyfél (csoportszinten) tekintetében nem haladhatja meg a fenti
Állami támogatás mértéke pontban meghatározott maximális mértékeket.
A Bizottsági Közlemény szerinti, bázispontban kifejezett kamatfelárak a következők:
Hitelminősítési
kategória7
Kiváló (AAA – A)
Jó (BBB)
Kielégítő (BB)
Gyenge (B)
Rossz (CCC és
alacsonyabb)

Magas
60
75
100
220
400

Biztosítékokkal való fedezettség8
Általános
75
100
220
400
650

Alacsony
100
220
400
650
1000

Speciális szabályok:
A hitelfelvevői múlttal, vagy mérlegszemléletű megközelítésen alapuló hitelminősítéssel nem
rendelkező igénylők (mint például bizonyos meghatározott célra létrehozott vállalkozások), valamint
az új (egy teljes gazdasági évvel -12 hónap - nem rendelkező) vállalkozások esetén az alapkamatlábat
a rendelkezésre álló biztosítéktól függően legalább 400 bázisponttal kell megemelni és a kamatfelár
nem lehet alacsonyabb, mint amit az anyacég esetében alkalmaznának. (Az alkalmazandó minimális
felárak a fenti táblázat alsó sorában szerepelnek.)
Hitelminősítési kategória meghatározásánál a Hitelintézetnek kell az általa alkalmazott adósminősítési
kategóriákat a Bizottsági Közleményben megjelölt 5 kategóriába sorolni. Biztosítékokkal való
fedezettség vonatkozásában az Eximbank elfogadva a refinanszírozott Hitelintézet fedezetértékelési
rendszerét, és a Hitelintézet által meghatározott fedezettség (elfogadott fedezetek fedezeti szorzóval
korrigált, azaz nettó értéke)
A támogatástartalom számítása az Eximbank által rendelkezésre bocsátott kalkulátor segítségével
történik.
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A Bizottság közleménye a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról (2008/C 14/02)
https://tvi.kormany.hu/referencia-rata
7
Vállalkozás (hitelfelvevő) hitelminősítése, mely minősítés nagyvállalatok esetében hitelminősítő intézetektől, hitelminősítő intézetek által
adott hitelminősítési kategória hiányában és KKV-k esetében a pénzügyi intézménytől származó adósminősítési kategória. A pénzügyi
intézmény köteles a saját ügyfélminősítési kategóriáinak a fenti hitelminősítési kategóriákkal történő megfeleltetetését szakmailag
alátámasztani, dokumentálni és kérés esetén Eximbanknak átadni.
8
Kölcsönök garanciájaként megkövetelt biztosíték a 2008/C 14/02 közlemény iránymutatása szerint. A fedezettség mértéke
magas, ha 70% vagy annál több,
általános, ha 41% és 69% közötti,
alacsony, ha 40% vagy az alatti mértékű biztosíték áll rendelkezésre a kölcsönök garanciájaként.
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A támogatástartalom összegének euróra történő átszámításakor a támogatás odaítélésének (Eximbank
hiteldöntés) napját megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a MNB által közzétett, két tizedes
pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
T ÁMOGATÁSHALMOZÓDÁS
A Hitelprogram keretében csak akkor nyújtható kamattámogatás a hiteligénylő részére, ha az általa
igényelt hitel kamattámogatása a COVID Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve –
nem lép túl az Állami támogatás mértéke pontban, a vállalkozás tevékenysége(i) alapján
meghatározott maximális értékeket.
A hitellel finanszírozott beruházáshoz kapcsolódó azonos, vagy részben azonos azonosítható
elszámolható költségek esetén az állami támogatás abban az esetben halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a más
támogatatás állami támogatási jogcímére vonatkozó szabályban (csoportmentességi rendeletekben,
vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában) meghatározott legmagasabb támogatási összeg
vagy intenzitás túllépéséhez. Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
A támogatáshalmozódás kiszűrése érdekében a Hitelintézet (ide értendő a refinanszírozott bank és az
Eximbank is) köteles:
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az igénylőt írásban nyilatkoztatni a vállalkozás részére – a 651/2014/EU bizottsági rendelet (a
továbbiakban GBER) I. melléklet 3. cikk (3) bekezdés 9 szerinti kapcsolt vállalkozásait is
figyelembe véve – a hitelkérelem Hitelintézethez történő benyújtásakor a COVID-19 Közlemény
3.1 szakasz vonatkozásában korlátozott támogatások formájában nyújtott átmeneti
támogatásról, valamint
az ugyanahhoz a beruházáshoz kapott állami, regionális, helyi és európai uniós támogatások
mértékéről – kivéve az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más
szervei által központilag kezelt olyan támogatás mértékéről, amely nem tartozik Magyarország
ellenőrzése alá10 –, a kategóriájáról/jogcíméről és az elszámolható költségek összegéről
(Nyilatkozat megítélt állami támogatásokról).
a rendelkezésére álló adatok alapján (hitelkérelemmel kapcsolatos adatok és ügyfélnyilatkozat)
ellenőrizni a Hitelprogramhoz kialakított Kalkulátor segítségével a támogatás halmozódási
szabályok betartását, és a hitelkérelmet el kell utasítania, ha a kamattámogatott hitel nyújtása
következtében a vállalkozás bármely okból jogellenes támogatásban részesülne (ideértve a

A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvántartásáról
szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozások (HL L 114., 2012.04.26.,
8.o.)
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Az ilyen támogatások esetén is felmerülhet (ritka esetekben) állami támogatási halmozási kérdés, lásd a csoportmentességi rendelet 8.
cikk (2) bekezdését: ”Amennyiben az Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt olyan uniós
finanszírozás, amely sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozik a tagállam ellenőrzése alá, állami támogatással párosul, csak ez utóbbit kell
figyelembe venni annak meghatározásakor, hogy teljesülnek-e a bejelentési határértékek és a maximális támogatási intenzitások vagy a
maximális támogatási összegek, feltéve, hogy az ugyanazon elszámolható költségekkel kapcsolatban nyújtott állami finanszírozás teljes
összege nem haladja meg az uniós jog alkalmazandó szabályaiban foglalt legkedvezőbb finanszírozási arányt.”

hitelhez esetlegesen
támogatástartalmát is).

kapcsolódó,

garanciaintézmények

által

nyújtott

kezesség

T ÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLÁSFOGLALÁSOK A GYAKORLATBAN FELMERÜLT KÉRDÉSEK
ALAPJÁN

Hogyan kell figyelembe venni, ha a hitelkérelem benyújtásának időpontjában a hitelből finanszírozandó
beruházáshoz állami támogatásra vonatkozó kérelem van folyamatban (az olyan eset, amikor az ügyfél
még nem tudja biztosan, hogy részére megítélik az igényelt támogatást)?

A hitelprogram keretében a hitel támogatás előfinanszírozására nem használható fel.
Ugyanakkor, ha a Hitelprogramból finanszírozott beruházáshoz az ügyfél vissza nem térítendő
támogatásra is pályázik, amelyről még nincs döntés, úgy ezt és a támogatási kérelem státuszát
a megítélt támogatásokról szóló ügyfélnyilatkozatban és a hitelkérelemben is szükséges
jelezni. Ha az EXIM döntésig a folyamatban lévő támogatás nem kerül odaítélésre és az ügyfél
a beruházást a támogatás odaítélésétől függetlenül is megkezdi, akkor ebben az esetben azon
költségek is finanszírozhatók a Fordulat beruházási hitelből - ez esetben ez nem tekintendő
támogatás előfinanszírozásnak -, amelyek a későbbiekben megítélt állami támogatás
elszámolható költségei közé fognak tartozni mindaddig, amíg támogatásról szóló pozitív
határozatot az ügyfél kézhez nem kapta, az alábbiak figyelembe vételével:
- Amennyiben az ügyfél a támogatás odaítéléséről szóló határozatot megkapja a
származékos kölcsönszerződés aláírásáig, úgy a refinanszírozási hitelkeret összegét
csökkenteni kell a támogatás összegével.
- Amennyiben a futamidő alatt részesül támogatásban az ügyfél, annak összegét kötelező
előtörlesztenie az egyedi refinanszírozási hitelkeret szerződésben előírtak szerint.
Ezekben az esetekben az ügyfél érdekében javasolt, hogy finanszírozó bank a hitelkérelem
elbírálásakor a még meg nem ítélt, folyamatban lévő támogatást is figyelembe véve végezzen
egy előzetes kalkulációt a támogatási halmozódási szabályok ellenőrzésére, annak érdekében,
hogy az időben az EXIM döntést követően megítélt állami támogatás esetén
támogatáshalmozódás túllépés miatt ne legyen szükség a megítélt támogatás csökkentésére,
vagy jogosulatlanul igénybe vett támogatás miatti támogatás visszafizetésre.

Figyelembe kell-e venni a támogatáshalmozódás ellenőrzésekor a kalkulációban azokat a
Vidékfejlesztés Program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat, amelyek nem
minősülnek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak?

A Vidékfejlesztési Program keretében támogatott mezőgazdasági beruházások finanszírozása
során a kedvezményezetteknek lehetőségük van állami támogatást tartalmazó pénzügyi
termék igénybevételére, ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a projektre nyújtott
összes támogatás összege/mértéke nem haladhatja meg a 1305/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet II. mellékletében megállapított maximális támogatási összeget/mértéket.
Ellenkező esetben a Magyar Államkincstár a Vidékfejlesztési Program végrehajtásában kifizető

ügynökségként eljárva a záró kifizetési igénylés bírálata során csökkenti a kifizethető
támogatás összegét az ott meghatározott összeghatárig, illetve mértékig.
IV. P ÉLDA AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS A TÁMOGATÁS HALMOZÓDÁS
ELLENŐRZÉSÉRE

Egy középvállalkozás a két beruházás megvalósításához az alábbiak szerint szeretne hitelt igényelni a
Fordulat beruházási hitelprogram keretében, amelyekhez ugyanazon elszámolható költségekhez vissza
nem térítendő támogatás is kapcsolódik, továbbá a vállalkozás az EXIM kárenyhítő
forgóeszközhitelprogram keretében is kapott a COVID Közlemény 3.1. szakasza szerint támogatást,
amelynek a támogatástartalma 25 ezer EUR volt. Mindkét hitelhez az általános de minimis rendelet
alapján nyújtott kedvezményű díjazású garancia (60.450 EUR és 5.534 EUR összegű) is kapcsolódik.
A/ Beruházás
Hiteligény: 268 millió HUF
Hitelcél: ingatlanfejlesztés
Referencia alapráta
Devizanem:
Árfolyam:
Vállalkozás mérete:
Adósminősítés:
Fedezettség:
Folyósítás:
Futamidő:
Törlesztés:
Törlesztés gyakorisága:
Türelmi idő:
A projekt elszámolható költsége:
Azonos elszámolható költségekhez kapcsolódó TF
3.1. szerint versenyképesség növelő támogatás más
támogatásnyújtótól (HIPA támogatás)
Azonos elszámolható költségekhez kapcsolódó ált.
de minimis támogatás (kedvezményes díjú kezesség)
Nem azonos elszámolható költségekhez kapcsolódó
TF 3.1. szerinti Kárenyhítő forgóeszközhitel TT

0,80%
HUF
360 HUF/EUR
Középvállalkozás
kielégítő
általános
2021.06.30.
10 év
egyenlő törlesztés
negyedévente
1 év
650 millió HUF
800 ezer EUR

60,45 ezer EUR
25 ezer EUR

B/ Beruházás
Hiteligény: 63,5 millió HUF
Hitelcél: gépek, berendezések vásárlása
Referencia alapráta
Devizanem:
Árfolyam:
Vállalkozás mérete:
Adósminősítés:
Fedezettség:
Folyósítás:

0,80%
HUF
360 HUF/EUR
Középvállalkozás
kielégítő
általános
2021.06.30.

Futamidő:
Törlesztés:
Törlesztés gyakorisága:
Türelmi idő:
A projekt elszámolható költsége:
Azonos elszámolható költségekhez
kapcsolódó GINOP támogatás

Azonos elszámolható költségekhez
kapcsolódó ált. de minimis
támogatás(kedvezményes díjú kezesség,
támogatási jogcím alapján)
Nem azonos elszámolható költségekhez
kapcsolódó TF 3.1. szerinti Kárenyhítő
forgóeszközhitel

10 év
egyenlő törlesztés
negyedévente
1 év
250 millió HUF
Regionális támogatásként (GBER 14. cikk) 118 millió HUF
(327.777,78 EUR)
Megújuló energia támogatására (GBER 41. cikk) 6 millió
HUF (16.666,67 EUR)
Összes támogatás: 124 millió HUF (344.444,44 EUR)
5.534 (5.272 + 262) EUR

25 ezer EUR

Támogatás halmozódási szabályok ellenőrzése
A halmozódási szabályokat az „A” és a „B” beruházáshoz külön-külön, és az összes támogatás
figyelembevételével is szükséges vizsgálni.
A „B” beruházásnál tekintettel arra, hogy ugyanazon beruházáshoz kapcsolódó GINOP támogatást
regionális beruházási (GBER 14. cikk) és megújuló energia termeléséhez nyújtott (GBER 41. cikk)
támogatásként kapja az ügyfél, ezért ebben az esetben két lépésben szükséges az alábbiak szerint
elvégezni az ellenőrzést (feltételezve, hogy a két támogatási kategória elszámolható költségei között
nincs átfedés).
1.

Megvizsgáltuk csak a 14. cikk szerint elszámolható beruházási költségek (237,5 m HUF), támogatás
összeg 118 m HUF) és az erre jutó hitelösszeg (60,325 m HUF) tekintetében.
A támogatás intenzitása maximum 60% lehet (50% alap + 10% középvállalkozás) A kalkuláció alapján a
hitel támogatástartalma 13.840 EUR, kedvezményes díjú kezesség támogatástartalma 5.272 EUR. Az
azonos elszámolható költségek tekintetében a teljes támogatás intenzitás 52,58% < 60%.

2.

Megvizsgáltuk csak a 41. cikk szerint elszámolható beruházási költségek (12,5 m HUF), támogatás összeg
6 m HUF) és az erre jutó hitelösszeg (3,175 m HUF) tekintetében.
A támogatás intenzitása ebben az esetben maximum 55% lehet (30% alap + 15% regionális bónusz +
10% középvállalkozási bónusz). A kalkuláció alapján a hitel támogatástartalma 684 EUR, kedvezményes
díjú kezesség támogatástartalma 262 EUR. Az azonos elszámolható költségek tekintetében a teljes
támogatás intenzitás 50,72 % < 55%.

A fentieken felül, mivel az ügyfél a támogatás nagyobb részét regionális beruházás támogatásként (14. cikk)
kapta, így a GBER a 25%-os minden állami támogatástól mentes saját forrás szabálynak (GBER 14. cikk (14)
bekezdés) való megfelelést is vizsgálni kell. A példa alapján a beruházáshoz biztosított 62,5 m HUF saját erő ennek
a feltételnek megfelel.
Az elvégzett ellenőrzések alapján mind a két beruházás finanszírozható a Fordulat beruházás hitel keretében. A
számítások eredményét az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Beruházás elszámolható költsége (HUF)
Hitelösszeg (HUF)
Saját erő (HUF)

A/ Beruházás
650 000 000
268 000 000
100 000 000

Támogatások EUR
Azonos elszámolható költségekre megítélt és tervezett támogatások
COVID Közlemény 3.1 szakasz versenyképesség növelő (megítélt)
800 000
GINOP támogatás (GBER 14-es és 41. cikk*) megítélt
Igényelt hitel 3.1. szerinti kalkulált kamattámogatás (tervezett)
61 372
Igényelt hitelhez kez. díj támogatástart. Ált. deminimis (tervezett)
60 450
Összesen:
921 822
NEM azonos elszámolható költségekre megítélt és tervezett támogatások
EXIM KAE HUF forgóhitel. 3.1. kamat támt. (megítélt)
25 000
Támogatási keretek ellenőrzése vállalkozás szintű A/ és B/ Beruházás összesen
MINDÖSSZESEN (A+B) 3.1 szerinti támogatások
1 228 674
MINDÖSSZESEN (A+B) de minimis támogatások
65 984
Max keret 3.1.
1 800 000
Max keret ált. de minimis
200 000
Szabad keret 3.1.
571 326
Szabad keret de minimis
134 016
*A két támogatási jogcím alapján végzett kalkuláció eredménye összesen

B/Beruházás
250 000 000
63 500 000
62 500 000

327 778
14 524
5 534
347 836

