
P Á L Y Á Z A T O T

H I R D E T

garancia jóváhagyására a Vajdaság Autonóm Tartomány területéről való azon kisvállalatokat megalapító vállalkozó 
nők és nők felszerelés beszerzésének finanszírozására szolgáló hitelek biztosításához szükséges garancia jóváhagyá-

sára, akik a tevékenységet három évnél rövidebb ideje végzik

- GARANCIAPOTENCIÁLLAL 150 000 000,00 DINÁR -

A GARANCIA KIADÁSÁNAK CÉLJAI:
A garancia kiadásának alapvető célja a nem dolgozó nők üzleti bankok hitelvonalaihoz való könnyebb hozzáféréséhez 
szükséges előfeltételek biztosítása olyan kisvállalatokat alapító vállalkozó nőknek és nőknek, akik a tevékenységet há-
rom évnél rövidebb ideje végzik, a gazdasági tevékenység serkentése, a műszaki felszereltség szintjének növelése, a 
meglevő kapacitások jobb kihasználása, a nagyobb fokú kivitel, a foglalkoztatottság növelése, az energia takarékosko-
dás, a másodlagos hulladék feldolgozása, a behozatal helyettesítése, a környezetvédelem, a termelői szolgáltatások és 
a termelés területén működő gazdasági alanyok gazdasági tevékenysége hatékonyságának és hatásosságának növelése 
céljára hiányzó pénzeszközök biztosítása céljából.

AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázaton joguk van részt venni:
- A VÁLLALKOZÓ NŐKNEK ÉS
- A KISVÁLLALATOKAT ALAPÍTÓ NŐKNEK,

akik azon tevékenységet, amelynek  üzlete vagy a vállalat üzleti székhelye a Vajdaság Autonóm
Tartomány területén van, három évnél rövidebb ideig végzik.

Az ezen pályázat értelmében a BEJEGYZETT TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE SZÁNT FELSZERELÉS BESZERZÉSÉRE jóváha-
gyott hitelek után nyújtanak garanciát.

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS
A pályázat részvevője a garancia kiadása iránti érdekeltségét a pályázati Jelentkezés benyújtása
útján fejezi ki.



A Pályázaton való részvételhez szükséges Jelentkezés űrlapját és az üzleti terv kidolgozásának metodológiáját az érde-
keltek átvehetik a Vajdaság AT Garanciaalapjánál, Újvidék, Hajduk Veljko utca 11., (Master centar Novosadskog sajma), 
munkanapokon 9 – 15 óráig vagy pedig letölthetik a Vajdaság AT Garanciaalap honlapjáról.

A pályázati költségek fedezése címén, a pályázat részvevőinek 3 000,00 dinárt kell befizetniük a
160-118074-98 számú folyószámlára.

A pályázat részvevőjének a Jelentkezéshez a következő dokumentációt is csatolnia kell:
- a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának metodológája szerint elkészített üzleti tervet,
- a hitelezés tárgyára vonatkozó előszámlát,
- az alapító aktus fénymásolatát,
- a Gazdasági Társaságok Nyilvántartásának, illetve a Vállalkozók Nyilvántartásának, a Gazdasági

Nyilvántartások Ügynökségének kivonatát (15 napnál nem öregebb),
- a PIB odaítéléséről szóló bizonylatot,
- a vállalat nagyság szerinti besorolásáról szóló határozatot,
- az utolsó két év pénzügyi jelentését,
- az illetékes szerv bizonylatát az adókötelezettség és egyéb köztartozások teljesítéséről (30 napnál

nem öregebb),
- a pályázati részvevő személyi igazolványának fénymásolatát,
- az ingatlani tulajdonlapot vagy a földnyilvántartási kivonatot (30 napnál nem öregebb) azon ingatlan eseté-

ben, amely a jelzálog tárgyát képezi,
- az ingatlan piaci értékének becslését (fényképpel együtt, ha építési létesítményről van szó), amelyet az Alap 

által elrendelt meghatalmazott értékbecslő készít el,
- az ingatlan tulajdonosa és házastársa személyi igazolványának fénymásolatát,
- a jogi személy hivatalos személye által hitelesített kijelentését, hogy kész adóstárs lenni.

Az elkészített üzleti tervek és a szükséges dokumentációk szakmai revízió alá esnek, amelyet az Alap által elrendelt 
meghatalmazás és (szakmai) káderbeli tekintetben az ilyen jellegű teendők végzésére képzett jogi személy és a Vaj-
daság AT Garanciaalapjának a garancia kiadására alakított bizottsága fog elvégezni. Amennyiben  megállapítják,  hogy  
szükséges  elvégezni  az  üzleti  terv  revízióját  vagy  kiegészítő dokumentációt szükséges megküldeni, a pályázati 
részvevő köteles az ezen szükségességről szóló értesítés kézhez vételének napjától számított 15 napon belül ezt 
megtenni.

A pályázati részvevő eláll a garancia jóváhagyása iránti kérelmétől, amennyiben a megadott határidőn belül
nem végzi el az üzleti terv szükséges revízióját vagy nem küldi meg a szükséges dokumentációt.

Az  ezen  Pályázaton  való  részvételre  Jelentkezés,  a  csatolt  dokumentációval  együtt,  a  garancia jóváhagyásáról 
való pozitív döntés esetén, ugyanakkor a Pályázatban megállapított rendeltetésre jóváhagyott az üzleti bank általi hitel 
folyósításához szükséges kérelmet fogja képezni.



A GARANCIA KIADÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA
Az e pályázat szerinti garanciát a következő feltételek szerint jóváhagyott hitelek esetében adjuk ki:
A hitel maximális összege: 2 000 000,00 dinárig terjedő maximális összeg, a hitel használatra való
kibocsátásának napján érvényben levő SZNB hivatalos középárfolyamát alkalmazott euró ellenértékben;

2.  Fix nominális kamatláb: 6,95%;
3.  A hitel visszafizetési határideje 6  év, amelynek keretébe tartozik a hitel visszafizetésének 12

hónapos türelmi időszaka is;
4.  A hitel fő összeg-törlesztésre a türelmi időszakban a kamatot havi felosztásban kell elszámolni és havi ese-
dékességgel;
5.  Az annuitások/részletek befizetése havonta történik a fizetés napján érvényben levő SZNB

hivatalos középárfolyamát alkalmazott euró ellenértékben;

A pályázati Jelentkezés benyújtója, a kiadott garancia utáni kötelezettségek hitelbiztosítási eszközként a
következőket biztosítja:

1. saját kitöltetlen váltók,
2. a fizetési forgalomról szóló törvénnyel összhangban kiadott folyószámla terhelésre vonatkozó
szerződéses meghatalmazás és
3. bonitás tekintetében minőséges adóstárs, jogi személy vagy
4. a pályázat részvevője vagy más személy építési létesítményére az Alap javára jegyzett elsőrendű
zálogjog a jóváhagyott garncia értékénél kétszer nagyobb értékben, vagy
5. a pályázat részvevője vagy más személy mezőgazdasági földterületére az Alap javára jegyzett
elsőrendű zálogjog a jóváhagyott garncia értékénél másfélszer nagyobb értékben.

A garancia kiadásánál elsőbbséget kell megállapítani, az alapvető kritériumokon kívül, a következő
kritériumoknak:

- nagyobb önrész a beruházás teljes értékében
- az újonnan foglalkoztatott munkavállalók száma a beruházás realizálásával,
- a község fejletlensége.

A Pályázat a garanciapotenciál felhasználásáig áll nyitva.
A következő Jelentkezéseket figyelmen kívül hagyjuk:
- hiányos,
- a Jelentkezés űrlapján és az üzleti terven a pályázati jelentkező kötelező aláírásának hiánya,
- az átadásra kijelölt határidő leteltével beadott pályázatokat.

Kiegészítő tájékoztatás és magyarázat munkanapokon 9 – 15 óráig a Vajdaság AT Garancialapjánál, Újvidék, Hajduk 
Veljko utca 11. alatt (Master centar Novosadskog sajma) és a (021) 489-37-00 telefonszámon kapható.

A pályázat szövege megjelent a következő honlapon: www.garfondapv.org.rs


