
P Á L Y Á Z A T O T

Í R K I

garancia jóváhagyására  a Vajdaság Autonóm Tartomány területéről való nem dolgozó nők START UP programjának 
finanszírozására szolgáló hitelek biztosításához

- A GARANCIAPOTENCIÁL 50 000 000,00 DINÁR -

A GARANCIA JÓVÁHAGYÁSÁNAK CÉLJAI

A garancia kiadásának alapvető célja a nem dolgozó nők üzleti bankok hitelvonalaihoz való könnyebb hozzáféréséhez 
szükséges előfeltételek biztosítása, a hiányzó pénzeszközök biztosításának, a vállalkozás területén működő gazdasági 
alanyok gazdasági tevékenységének, hatékonyságának és hatásosságának serkentése céljából, amelyek a gazdasági 
folyamatok felélesztésének és a fenntartható fejlődés ütemezésének funkciójában vannak.

AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázaton joguk van részt venni AZOKNAK A NEM DOLGOZÓ NŐKNEK, akiknek tartózkodási helye, illetve az 
üzlet vagy a vállalat leendő gazdálkodási székhelye a Vajdaság Autonóm Tartomány területén van.
Ezen   a   pályázaton   garanciát   vállalunk   a   következő   gazdasági   tevékenység   területén
alkalmazott felszerelés és forgó eszközök beszerzésére jóváhagyott  hitelekhez:

- termelés és feldolgozás,
- idegenforgalom,
- kisipar – régi foglalkozások (A művészeti és régi foglalkozásnak tekintendő teendők
- meghatározásáról szóló szabályzat értelmében),
- termelői szolgáltatások.

E pályázat értelmében nem finanszírozzuk az elsődleges mezőgazdasági termelést, a vendéglátóipari létesítmények 
felszereléséhez szükséges felszerelést és személygépkocsik és teherjárművek beszerzését.

A forgóeszközök finanszírozásához a hitel jóváhagyott eszközeinek maximálisan 30%-át lehet felhasználni.

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 
érdekeltek 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 pályázat részvevőjének a Jelentkezéshez a következő dokumentációt is csatolnia kell:
- a kitöltött és aláírt Jelentkezés űrlapját,
- a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának metodológája szerint elkészített üzleti tervet,
- a hitelezés tárgyára vonatkozó előszámlát vagy pedig az adásvételi szerződést,
- a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli személyekről vezetett nyilvántartásának kivonatát (30 napnál 

nem öregebb),
- a pályázat részvevője személyi igazolványának fénymásolatát,
- a jelzálog tárgyát képező ingatlan esetében az ingatlan tulajdonlapját vagy a földnyilvántartási kivonatot  

(30 napnál nem öregebb),
- 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 munkáltató által hitelesített egyetemleges kezesség készségéről szóló kijelentést, amennyiben a kezesek 

természetes személyek, illetve a jogi személyben meghatalmazott személy által adott hitelesített kijelentés, 
amennyiben a kezes jogi személy.

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 
Vajdaság 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:

1. A hitel maximális összege: 1 000 000,00 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 

esedékességgel;
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. a pályázati részvevő vagy más személy építési létesítményének az Alap javára jelzett jelzáloga, amelynek 

értéke kétszer nagyobb a jóváhagyott garancia értékénél vagy
4. a pályázati részvevő vagy más személy mezőgazdasági földterületének az Alap javára jelzett jelzáloga, 

amelynek értéke másfélszer nagyobb a jóváhagyott garancia értékénél vagy
5. a hitelezés tárgyára vonatkozó zálogjog és egyetemleges kezesség - bonitás szempontjából minőséges adóstárs, 

jogi személy,
6. a  hitelezés  tárgyára  vonatkozó  zálogjog  és  egyetemleges  kezesség  (két  természetes személy), azon hitelek 

esetében, amelyeknek összege 400 000,00 dinárig terjed.

A  garancia  adásnál  elsőbbséget  kell  megállapítani,  az  alapvető  kritériumokon  kívül,  a következő 
kritériumoknak:
- nagyobb önrész a beruházás teljes értékében,
- a várakozási idő hosszúsága a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál,
- az életkor,
- az újonnan foglalkoztatott munkavállalók száma a beruházás realizálásával,
- a háztartás munkanélküli tagjainak száma,
- a község fejletlensége.

A Pályázat a garanciapotenciál felhasználásáig áll nyitva.

A következő Jelentkezéseket figyelmen kívül hagyjuk:
- amelyek az ezen pályázatban foglalt gazdasági tevékenységeken kívül esnek,
- 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


