
P Á L Y Á Z A T

GARANCIA JÓVÁHAGYÁSÁRA A MONTÁZS SILÓK SZÁMÁRA SZÜKSÉGES  
HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ

- A GARANCIAPOTENCIÁL 200 000 000,00 DINÁRIG terjed -

1.

A Vajdaság AT Garanciaalapja (a továbbiakban: Alap) általi garancia kiadásának alapvető célja a bankok hitelvonalaihoz 
való könnyebb hozzáférés előfeltételeinek biztosítása, a raktár kapacitások megnövelésének, a mezőgazdasági termelés 
mennyiségének és minőségének növeléséhez szükséges feltételek megteremtése, a versenyképesség fokának és a 
kivitel növelésének céljából.

2.

Ezen a pályázaton garanciát vállalunk a következőkre jóváhagyott hitelekhez, éspedig a silók építéséhez, 
újjáépítéséhez, hozzáépítéséhez és felújításához, valamint a silók kísérő felszerelésének beszerzéséhez.

Az ezen pályázat szerinti garancia-vállalás tárgyát nem képezi a projekt-dokumentáció kidolgozási költségeinek, 
az engedélyek beszerzési költségeinek, az építési munkálatok, a földmunkálatok, a föld bekerítésének, valamint a 
bekötőutak építésének és hasonlók finanszírozása.

3.
A pályázaton joguk van részt venni:

- a természetes személyeknek - bejegyzett családi mezőgazdasági gazdaságok tulajdonosainak,
- a magántulajdonban levő földműves szövetkezeteknek és
- - az elsődleges mezőgazdasági termelés végzésére és a mezőgazdasági termékek feldolgozására bejegyzett mikro 

– és kis gazdasági társaságoknak és vállalkozóknak.

1. A természetes személyeknek - bejegyzett családi mezőgazdasági gazdaságok tulajdonosainak a következő 
minimális feltételeket is teljesíteniük kell:
•	 tartózkodási helyük Vajdaság Autonóm Tartomány területén van;
•	 az utolsó törlesztőrészlet kifizetésének napján 70 évnél fiatalabb.

2. A magántulajdonban levő földműves szövetkezeteknek és a mikro – és kis gazdasági társaságoknak és 
vállalkozóknak a következő minimális feltételeket is teljesíteniük kell:
- üzleti székhelyük Vajdaság Autonóm Tartomány területén van;
- utolsó két pozitív pénzügyi jelentés;
- a kérelmező legalább 3 éve gazdálkodik vagy olyan összekötött jogi személyek csoportjához tartozik, amely több 

mint 3 éve gazdálkodik, ahol a kérelmet, a mellékjogszabályok szerint összekötött jogi személynek tekintendő jogi 
személyek közül csak egy nyújthatja be.

    Csak azokat a projektumokat támogatjuk, amelyeket Vajdaság AT területén realizálnak.



4.

Az e pályázat szerinti garanciát a bank hitel szerinti teljes követelésének (a rendes kamattal és esetleges késedelmi 
kamattal megnövelt alaptartozás) 80%-ig terjedő összegére adjuk ki, amelyet a következő feltételekkel hagyunk jóvá:

•	 A jóváhagyott hitel - hitelkeret összege: a hitelképességgel összhangban, a minimális 5.000,00 eurótól a 
maximális 150.000,00 euró összeg erejéig, dinár ellenértékben a hitel használatra való kibocsátásának napján 
érvényben levő SZNB hivatalos középárfolyamát alkalmazva;

	A hitel visszafizetési határideje: 7 évig terjedően, amelynek keretében felöleli a 24 hónapig terjedő türelmi 
időszakot;

	A hitelkeret esetében, az értékcsoport visszavonására vonatkozó rendelkező időszak legfeljebb 12 hónap, amely 
magában foglalja a türelmi időszakot is;

	Маximális kamatláb (hitel esetében): NKS 6,75%+6М Euribor vagy 7,50%-ig terjedő fix kamatláb;
• A hitel használatba adása: előszámla alapján az eladó számlájára való befizetéssel történik, éspedig a jóváhagyott 

hitel teljes eszközének vagy pedig az egyes értékcsoportok használatba adásának napján érvényben levő SZNB 
hivatalos középárfolyamát alkalmazva vagy pedig a kliens számlájára való befizetéssel a kötelező rendeltetés 
szerinti figyelemmel kíséréssel

• Hiteltörlesztés: a hitel türelmi időszakának letelte után egyenlő (negyedéves, féléves vagy éves) törlesztő 
részletekben vagy pedig  egyenlő részletekben az euró dinár ellenértékében  a törlesztés napján érvényben levő 
SZNB hivatalos középárfolyamát alkalmazva;

• A bank hitelkérelem feldolgozásáért járó térítménye legfeljebb: a jóváhagyott hitel összegének 1 %-ig terjedően, 
egy összegben előre.

5.

A bank és az Alap iránti esedékes kötelezettségek szabályos visszafizetésének biztosításához szükséges eszközök:
•	 Biankó saját váltó;
•	 Jelzálog a hitelt nyújtó bank üzleti politikájától függően, éspedig: 

- a jóváhagyott összeg (alaphitel) értékének 1:1,3 minimális arányban levő tehermentes mezőgazdasági föld feletti 
első rendű zálogjogot a bank javára (a rendes kamattal és esetleges késedelmi kamattal megnövelt alaptartozás) és az 
Alap javára (a rendes kamattal és esetleges késedelmi kamattal, valamint a garancia kiadásának térítésével megnövelt 
alaptartozás), olyan arányban, amely megfelel a jóváhagyott hitelre kiadott garancia arányának;
vagy
- a jóváhagyott garancia összeg értékének 1:1,3 minimális arányban levő tehermentes mezőgazdasági föld feletti első 
rendű zálogjogot az Alap javára (a rendes kamattal és esetleges késedelmi kamattal, valamint a garancia kiadásának 
térítésével megnövelt alaptartozás) és a jóváhagyott hitelösszeg értékének 1:1,3 minimális arányban levő másod
rendű zálogjogot a bank javára (a rendes kamattal és esetleges késedelmi kamattal megnövelt alaptartozás).

6.

A pályázat részvevői a hitel jóváhagyása és az Alap garanciájának kiadása iránti érdekeltségüket a silók építésének, 
újjáépítésének, hozzáépítésének és felújításának, valamint a silók kísérő felszerelése beszerzésének finanszírozásához 
szükséges hosszúlejáratú hitelek jóváhagyására irányuló kérelem benyújtása útján fejezik ki az Alap garancia 
jóváhagyási pályázatára való jelentkezéssel (a továbbiakban: Kérelem).

Az ezen pályázat szerinti Kérelmet a hitelt nyújtó banknak a Vajdaság Autonóm Tartomány területén levő valamennyi 
fiókintézetéhez – kirendeltségéhez kell benyújtani. A Kérelem mellett elengedhetetlen megküldeni a kért 
dokumentációt is. A szükséges dokumentáció jegyzéke megkapható a hitelt nyújtó bank valamennyi fiókintézetében 
– kirendeltségében vagy az Alap internetes oldalán.



7.

A garancia megadásának jutaléka: a garancia összegének évente 0,5 %-a az elszámolás napján. A jutalék összegét 
a hitel szerint törlesztett kötelezettség összegével arányban kell csökkenteni. Az első jutalékot a garancia nominális 
összegére kell elszámolni és annak kiadása előtt kell befizetni. Valamennyi következő jutalékot évente kell elszámolni, a 
folyó év 09.01 – 15-ig, a garantált tartozás maradékára és az elszámolás – számla kézhezvételének napjától számított 10 
napon belül kell befizetni.

A Pályázati költségek fedezése címén, a pályázat résztvevője 6 000,00 dinárt köteles befizetni az Alap következő 
folyószámlaszámára: 160-118074-98.

A garancia kiadása iránt fennáll a lehetőség különböző alanyok általi több kérelem beadásához is egy közös beruházás 
finanszírozása céljából.

A garancia kiadásában elsőbbséget élveznek a mezőgazdasági szövetkezetek, azon kérelmek benyújtói, amelyeknek 
projektumai a fejletlen községekben kerülnek realizálásra, mint bejegyzett családi mezőgazdasági gazdaságok 
tulajdonosai, vállalkozók, gazdasági társaságok, amelyeknek alapítói vagy többségi tulajdonosai nők, valamint az 
említett alanyok, amelyek közös beruházást valósítanak meg.

Az ezen pályázaton való részvétel jelentkezése a mellékelt dokumentációval együtt, a hitel jóváhagyásáról való 
pozitív határozat esetén, ugyanakkor az ezen pályázatban megállapított rendeltetésre szóló garancia kiadásának 
jóváhagyásához szükséges dokumentáció részét is képezi.

A garanciát a szerződtetett kamat és az esetleges késedelmi kamat összegével megnövelt jóváhagyott hitel összegére 
kell kiadni, a jutalék befizetése után és a biztosítási eszközök kialakítása után.

A pályázat a garancia potenciál kimerítéséig nyitott.

A hiányos és késve érkezett Jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

Az e pályázattal kapcsolatos valamennyi információ megkapható az Alap irodájában, Újvidék, Hajduk Veljko utca 11., 6. 
emelet (az Újvidéki Kiállítás Master Központja), munkanapon 9 - 15 óráig, a következő telefono: (021) 489-37-00, vagy 
pedig letölthető a következő internetes címről www.garfondapv.org.rs.

Az információk megkaphatók a következő hiteleket nyújtó bankok valamennyi fiókintézetében – kirendeltségében:
	 CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD
	 BANCA INTESA AD BEOGRAD
	 КОМЕRCIJALNA BANKA АD BEOGRAD
	 АIК BANKA АD NIŠ
valamint valamennyi másik üzleti banknál, amelyek utólag csatlakoznak ehhez a pályázathoz, összhangban az Alap 
internetes oldalán közzétett jegyzékkel.



SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ

1.   STÁTUSBELI ÉS EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ

а) A természetes személyek – a bejegyzett családi mezőgazdasági gazdaságok tulajdonosainak esetében:
- Kérelem (A hosszúlejáratú hitel jóváhagyására vonatkozó kérelem az Alapnak a garancia nyújtására vonatkozó 

pályázatára való jelentkezéssel együtt),
- A felszerelés eladójának euróban kifejezett előszámlája/előszámlái (a hitelkeret jóváhagyásának esetében utólag 

kell megküldeni),
- A bank által megállapított eljárás szerint elkészített üzleti terv,
- A gazdaság bejegyzésének kötelező megismétléséről szóló bizonylat fénymásolata,
- A Pénzügyi és Gazdasági Minisztériumnál - Kincstári Igazgatóság - bejegyzett vetésszerkezetre vonatkozó 

bizonyíték,
- A  kataszteri  bevételére/tényleges  bevételére/vagyonára  kirótt az utolsó 12 hónapra  vonatkozó adóterhelésről 

szóló végzés,
- Az Adóhivatal által kiadott bizonylat, hogy a Kérelem benyújtásának napjáig valamennyi adókötelezettséget 

kiegyenlítettek,
- A Kérelmet benyújtó és háztartása tagjai személyi igazolványának fénymásolata (mindkét oldala), vagy a személyi 

igazolványok csippel ellátott kivanatát,
- A háztartási tagok bevételeiről szóló bizonylat,
- Nyilatkozat a kapcsolatban álló személyekről (az Alap/bank űrlapja),
- A megnyitott számláról és ezen számla bejelentéséről szóló bizonyíték, hogy be van jelentve az Agrárfizetési 

Igazgatóságnál, mint a bejegyzett családi mezőgazdasági gazdaság rendeltetésszerű folyószámlája,
- Az ügyviteli bankok bizonylatai a forgalom összegéről és a dinár- és devizaszámla átlagáról az előző évre és a folyó 

évre vonatkozóan a Kérelem benyújtásának napjáig,
- Elismervény a pályázati költségek befizetéséről,
- A   SZNB   Hitelirodája jelentésének visszavonására  vonatkozó aláírt és hitelesített jóváhagyás. 

b) A gazdasági társaságok, vállalkozók és földműves szövetkezetek:

- Kérelem (A hosszúlejáratú hitel jóváhagyására vonatkozó kérelem az Alapnak a garancia nyújtására vonatkozó 
pályázatára való jelentkezéssel együtt),

- A felszerelés eladójának euróban kifejezett előszámlája/előszámlái (a hitelkeret jóváhagyásának esetében utólag 
kell megküldeni),

- A bank által megállapított eljárás szerint elkészített üzleti terv,
- A   SZNB   Hitelirodája jelentésének visszavonására vonatkozó aláírt és hitelesített  óváhagyás,
- Az utolsó két évre vonatkozó komplett pénzügyi jelentések fénymásolata,
- A bankok eljárásaival összhangban levő ötszámjegyű számlákat tartalmazó  bruttó mérlegek, amennyiben a 

hivatalos mérleg elkészítésének dátumától több mint három hónap telt el, valamint az utolsó éves számla 
specifikációja és a következő számlák mérlegének/bruttó mérlegének napján: 03x (a tőkében való részvétel és 
hosszúlejáratú kölcsönök),  202  (belföldi  vásárlók),  203  (külföldi  vásárlók),  241  (zsíró  számla),  433 (belföldi 
beszerzők), 434 (külföldi beszerzők), 422 (rövidlejáratú hitelek), 414 (hosszúlejáratú hitelek);

- A konszolidált hitelesített pénzügyi jelentések fénymásolata, ha a kérelem benyújtója más kapcsolatban  álló  
személyek  csoportjához  tartozik,  amelyeknél  fennáll  a  szóban  forgó

• jelentések készítésének kötelezettsége,
- A  bankok  folyószámláinál  letétbe  helyezett  aláírások  kartonjának  fénymásolata,  (a bankoknál, amelyeknél 

nyitott folyószámlája van),
- Más bankok bizonylatai, amelyeknél a megvalósított forgalomról nyitott számlája van és a dinár- és devizaszámlák 

átlagáról szóló bizonylat, az előző évre és a folyó évre vonatkozóan a Kérelem benyújtásának napjáig,



- Az alapító okirat és az alapszabály fénymásolata,
- A gazdasági alanynak a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél való bejegyzésről szóló végzés fénymásolata,
- A képviseletre feljogosított személyek hitelesített aláírása (OP űrlap) és a képviseletre meghatalmazott személyek 

kinevezéséről szóló határozat,
- Az adóazonosító szám odaítéléséről szóló aktus fénymásolata, amennyiben a PIB-et nem tartalmazza a Gazdasági 

Nyilvántartási Ügynökségnek a gazdasági alanyok nyilvántartásáról szóló határozata,
- A vállalat nagyságrendi besorolásáról szóló határozat fénymásolata,
- A mezőgazdasági gazdaságok Nyilvántartásából való kivonat fénymásolata,
- Az  adókötelezettség  és  más  közbevételek  után  járó  kötelezettségek  kiegyenlítésére vonatkozó Adóhivatal által 

kiadott bizonylat,
- A képviseletre feljogosított tulajdonos és személy személyi igazolványa/inak fénymásolata vagy személyi 

igazolványa/inak csippel ellátott kivonatának fénymásolata,
- Elismervény a pályázati költségek befizetéséről,
- A kapcsolatban álló személyek kijelentése (a bank/Alap űrlapja).

2) A TERVEZETT BEFEKTETÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ:

- Helymegjelölési engedély,
- A munkálatok menyiségek szerinti előszámítása,
- A meghatalmazott kivitelező árajánlatai és a felszerelés beszállítójának árajánlatai/előszámításai,
- A bizonyíték, hogy a létesítmény/helymegjelölés  a hitelt kérelmező tulajdonában van,
- Építési engedély, amelyet legkésőbb az első részlet kibocsátásáig meg kell küldeni,
- A gépészeti és technológiai főterv (legkésőbb az első részlet kibocsátásáig meg kell küldeni), vagy pedig 

amennyiben csak a kísérő felszerelést vásárolják a silóhoz,
- Használatba adási engedély,
- A bizonyíték, hogy a létesítmény/helymegjelölés a hitelt kérelmező tulajdonában van.

c) A JELZÁLOG LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ:

•	 Telekkönyvi kivonat azokhoz az ingatlanokhoz, amelyek azon a területen vannak ahol a bírósági telekkönyvek 
vannak érvényben, vagy az ingatlan-nyilvántartó illetékes szolgálata által kiadott Ingatlanlap másolat azokon a 
területeken, ahol ingatlan-nyilvántartás, azaz teljes bejegyzés létezik a vonatkozó jogszabály szerint;

•	 Az ingatlan valamennyi természetes személy tulajdonos, illetve társtulajdonos személyi igazolványának 
fénymásolata (mindkét oldal) vagy a személyi igazolvány csippel ellátott másolata. A közigazgatási szervnek az 
ingatlan jelzálog alá helyezéséről szóló határozata (ha a tulajdonos jogi személy), ha pedig a jelzálogba adó más 
jogi személy, a gazdasági alanynak a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségbe való bejegyzéséről szóló határozata, az 
alapítói statútum, illetve aktus és az OP űrlap;

•	 Az ingatlan piaci értékének az Igazságügyi Minisztérium határozata alapján az állandó bírósági szakértők 
nyilvántartásában bejegyzett mezőgazdaságra felhatalmazott bírósági szakértő általi értékbecslése vagy az ingatlan 
piaci értékének az Adóhivatal általi értékbecslése.


