PRIORITÁS

ALAP

1. Kis és középvállalkozások versenyképességének
javítása

INTÉZKEDÉS
1.1. Versenyképes vállalkozói ismeretek
terjesztése

1.2. A kkv-k növekedési lehetôségeinek
megteremtése

ERFA

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program beavatkozási logikája
TELJES TÁMOGATÁSI
TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK
ÖSSZEG (MRD HUF)
• esetlegesen új inkubátorházak létrehozása és meglévô inkubátorházak fejlesztése
• érintett vállalkozások szolgáltatáspalettájának bôvítése és
fejlesztése
• infrastrukturális kapacitások kialakítása és fejlesztése
• a szolgáltatótevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése
• a szolgáltatások bôvítéséhez, minôségének javításához szükséges
tevékenységek végzése
• v állalkozói mentorálás pályázati úton kiválasztott mentorszervezetek közremûködésével
• modern üzleti infrastruktúra megteremtése
• kapacitásbôvítés támogatása
• innovatív infrastrukturális fejlesztések
• már létezô technológiák és megoldások kombinációján alapuló
újítások bevezetése
• korszerû technológiákba és gépi berendezésekbe történô beruhá490,57
zások

1.3. Piacképes és együttmûködô kkv
szektor megteremtése

2. Kutatás, technológiai fejlesztés és
innováció

2.1. A K+I kapacitások megerôsítésével
növekvô H2020 részvétel

ERFA

2.2. K+I aktivitás növelése a tudás- és
technológia-intenzív vállalkozások
körében

523,33

2.3. Stratégiai K+I hálózatok számának
növelése a K+F tevékenységet folytató
vállalatok, valamint a közfinanszírozású
és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztô szervezetek) között

3. Infokommunikációs fejlesztések

3.1. Az NGA fehér foltok csökkentése,
az újgenerációs szélessávú hálózatok
kiépítésének ösztönzése

3.2. Nagy sávszélességû kapcsolat
biztosítása az állami és önkormányzati
intézményeknél
3.3 Az IKT szektor termékesítési képességének növelése

ERFA

141,03

3.4. Infokommunikációs megoldások
használati szintjének növelése a vállalkozások körében

3.5. Állampolgárok IKT-hoz való hozzáférésének növelése

4. Energia

4. 1. A vállalkozói szektor versenyképességének erôsítése a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentésével
az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának növelése által

69,94

ERFA

5. Foglalkoztatás

5.1 Álláskeresôk, különösen az alacsony
iskolai végzettségûek növekvô körének
munkaerô-piaci integrációja

5.2. A társadalmi célú vállalkozások
foglalkoztatási kapacitásainak erôsítése

5.3. A nem állami szervezetek által
szervezett munkaerô-piaci programokban
résztvevô inaktívak és munkanélküliek
számának növelése

ESZA

5.4. A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben nem résztvevô
(ún. NEET) 25 év alatti fiatalok Ifjúsági
Garanciához való hozzáférésének biztosítása

531,08

5.5. A fiatalok résztvételének növelése
a gyakornoki és a vállalkozóvá válást
segítô programokban

5.6. A belsô és külsô munkaerô-piaci
rugalmasság erôsítése

5.7. A jogszerû foglalkoztatással kapcsolatos tudatosság erôsítése a munkáltatók és a munkavállalók körében

6. Versenyképes
munkaerô

6.1. A munkavállalási korú lakosság,
különösen az alacsony képzettségûek
részvételének növelése a munkaerôpiaci kompetenciákat javító formális
képzésekben

6.2. Kompetencia-alapú képzések elterjedtségének növelése

ESZA

7. Turizmus

135,59

7.1. A belföldi és nemzetközi turistáktól
származó bevételek növelése a kulturális
és természeti örökségi helyszíneken

ERFA

8. Pénzügyi eszközök

111,81

8.1. A finanszírozási forrásokhoz nem,
vagy nem megfelelô mértékében
hozzájutó Kkv-k versenyképességének
javítása a külsô finanszírozáshoz történô
hozzáférésének javítása révén a KFI
területén.

8.2. Az NGA fehér foltok csökkentése,
az újgenerációs szélessávú hálózatok
kiépítésének ösztönzése
8.3. A finanszírozási forrásokhoz nem,
vagy nem megfelelô mértékében hozzájutó kkv-k versenyképességének fejlesztése a Kkv-k külsô finanszírozáshoz
történô hozzáférésének javítása révén a
digitális gazdaság és versenyképes IKT
szektor fejlesztése területén
8.4. A finanszírozási forrásokhoz nem,
vagy nem megfelelô mértékében hozzájutó kkv-k versenyképességének fejlesztése a Kkv-k külsô finanszírozáshoz
történô hozzáférésének javítása révén
ERFA

729,63

8.5. A finanszírozási forrásokhoz nem,
vagy nem megfelelô mértékében
hozzájutó vállalkozások versenyképességének fejlesztése a vállalkozások külsô
finanszírozáshoz történô hozzáférésének
javítása révén a vállalkozói energia
szektor területén
8.6. Épületek energetikai korszerûsítése,
valamint távhôrendszerek energiahatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése
8.7. A finanszírozási forrásokhoz nem,
vagy nem megfelelô mértékében
hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönzô beruházásokat megvalósító vállalkozások,
köztük a társadalmi célú vállalkozások
versenyképességének növelése a külsô
finanszírozáshoz való hozzáférésének
javítása révén

• vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elôsegítése
• a beszállítói értékláncok megfelelô kialakítása
• klaszterfejlesztés
• turisztikai desztináció menedzsmenthez (TDM) köthetô fejlesztések
• n emzeti turisztikai marketing és keresletösztönzô program
• innovatív kommunikáció támogatása a hagyományos és új turisztikai küldô piacokon
• a termék alapú kommunikáció támogatásával a szenior korosztály
eltérô élethelyzetébôl és igényeibôl következôen új, növekvô
piacon kibontakozó igények kielégítése
• az üzleti turizmust segítô konferenciamenedzsment iroda mûködtetése
• b elföldi keresletösztönzô akciók megvalósítása
• kiemelkedô kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztô szervezetek)
nemzetközi színvonalra történô fókuszált fejlesztése
• erodált kutatási infrastruktúra kiválóságot elôtérbe helyezô
erôsítése
• hazai kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztô szervezetek) elavult
K+I mûszerállományának fejlesztése, korszerûsítése
• a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (European
Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) Útitervében
szereplô infrastruktúra-projektekhez való kapcsolódás támogatása
• az ESIF források használatával H2020 projektekben való részvétel
elôkészítése, illetve sikeres H2020 projektek utánkövetése
• a magyar részvétel elôsegítése a stratégiailag fontos Közös Programozású Kezdeményezésekben (JPI)
• ELI-ALPS magyarországi nagyprojekt 2. fázisának megvalósítása
• az innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-,
technológia- és szolgáltatásfejlesztése, legalább az ún. MVP vagy
demonstrációs fázis eléréséig, illetve esetenként azon túl, a piacra
lépésig
• a kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásfelvásárlásának és
szellemitulajdon-védelmi tevékenységének támogatása
• közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek
• újonnan kialakított, valamint a már elôzményekkel rendelkezô
stratégiai K+I együttmûködések támogatása
• nagyméretû K+I projektek közös keretben történô közvetlen
támogatása
• a hazai kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztô szervezetek) bázisán
létrejövô központok kialakítása, amelyek nyitott, minden gazdasági
szereplô számára elérhetô együttmûködési keretet biztosítanak a
technológia- és tudástranszfer, valamint a közös K+I tevékenység
számára, és képessé válnak az ipar által használható módon
közvetíteni a kutatás-fejlesztés során teremtett tudást
• az Európai Digitális Menetrendben foglalt célok eléréséhez szükséges legalsó hozzáférési hálózati sík korszerû NGA technológiával kialakított fejlesztése, illetve fejlesztésének ösztönzése
• a hiányos körzethálózati szakaszok fejlesztése, illetve fejlesztésének ösztönzése
• az állami célú szélessávú optikai hálózat fejlesztése
• NGA hozzáférési hálózat megvalósítása
• hatékonyabb kapacitás-menedzsment kialakítása
• párhuzamos szakaszok kiváltása
• az informatikai felsôoktatásban tanuló és ott sikeresen végzettek
számának növelése az informatikai és kapcsolódó szakok iránti
érdeklôdés/igény felkeltésén (nyílt napok, versenyek, road show-k)
keresztül
• az IKT iparágban tevékenykedô cégek és az oktatási intézmények
együttmûködésének támogatása motivációs és kommunikációs
kampányok, rendezvények, workshopok és vállalati tanácsadás
révén
• az IKT termékek és szolgáltatások termékesítés és piacrabevezetés fázisaiban felmerülô tevékenységeinek (szoftver és IT
szolgáltatás továbbfejlesztése, piacosítása, tanácsadás, promóció,
marketing) támogatása
• szoftverlokalizáció, célpiacspecifikus marketing tevékenységek,
hirdetések, nemzetközi pályázatokon, vásárokon való részvétel
támogatása
• hazai vállalkozások üzleti hatékonyságának növelése felhôalapú
(pl. IaaS, PaaS, SaaS) IKT megoldások bevezetésének és fejlesztésének támogatásával, használatának (pl. voucher eszközökkel
történô) ösztönzésével
• az üzleti IKT megoldások, magasabb hozzáadott értéket és vállalati hatékonyságot biztosító szoftverek és alkalmazások bevezetése
• vállalati elektronikus folyamatmenedzsment megteremtése és
fejlesztése
• a már meglévô, de elsôsorban újonnan létrehozandó közösségi
internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatás portfóliójuk
bôvítése a pontok infrastruktúrájának, eszközállományának és
szolgáltatásainak javításával
• k ommunikációs, motivációs, szemléletformáló kampányok támogatása
• az épületek és gazdasági termelési folyamatok energiaszükségletének csökkentése
• a megmaradó energiaigény minél nagyobb hányadának megújuló
energiaforrások alkalmazásával történô kielégítése
• a gazdasági szektor energiahatékonyságának javítására és megújuló energia felhasználásának növelésére irányuló fejlesztései
• a napenergia, a biomassza (ide értve a hulladékok biológiailag
lebomló részét is), a geotermikus- és vízenergia valamint hôszivattyúk hasznosításának növelése
• a vállalkozások épület- és gazdasági-termelési folyamatainak
energiahatékonyságára vonatkozó korszerûsítései
• épületek hôtechnikai adottságainak javítása, hôveszteségének
csökkentése
• fûtési, hûtési és használati melegvíz rendszereinek korszerûsítése
• világítási vezérlôrendszerek energiatakarékos átalakítása
• az épületekhez kapcsolódó megújuló energiahordozó felhasználás
növelését célzó korszerûsítések, ahol lehetôség nyílik például napkollektor, biomassza, hôszivattyú, geotermikus energia, napelem
alkalmazására
• a termelés során keletkezô hulladékhô hasznosítása
• a gazdaság igényeihez igazodó munkaerôpiaci képzés (szakmai
képzés, tovább-képzés, készségfejlesztés, felkészítés a munkavállalásra stb.)
• közvetítés (kompetencia alapú közvetítés az álláskeresôk és a
munkáltatók irányába egyaránt)
• egyéni képességek felmérését követô személyre szabott, a nyílt
munkaerô-piaci elhelyezkedést segítô munkaerôpiaci szolgáltatások megvalósítása
• álláskeresést segítô tanácsadás
• az egyéni álláskeresés ösztönzése, segítése
• az önfoglalkoztatóvá válás segítése
• a foglalkoztatást ösztönzô támogatások (a foglalkoztatás költségeit csökkentô bértámogatások)
• az álláskeresôk földrajzi mobilitásának támogatása
• a foglalkoztatási szolgálat által nyújtott szolgáltatások minôségének, célzottságának, kapacitásainak javítása
• a foglalkoztatási szolgálat támogató, fejlesztô, közvetítô, szolgáltató szerepének erôsítése
• a munkaerôpiaci programokhoz rendelt megvalósítói kapacitás,
valamint az ügyintézôkre célzott egységes belsô képzés, illetve
továbbképzések szervezése
• foglalkoztatási szolgálat eszköztárának fejlesztése, korszerûsítése
• a társadalmi célú gazdaság szereplôi, köztük a társadalmi célú
vállalkozások üzleti modelljének fejlesztése
• ehhez kapcsolódó tanácsadás, szervezetfejlesztés, képzés, szakmai támogatás, építve a korábbi hasonló
• programok kapcsán kiépített intézményi kapacitásokra
• egy-egy specifikus célcsoport munkaerôpiaci problémáinak
orvoslása
• azoknak a kezdeményezéseknek a támogatása, amelyek célja
a foglalkoztatáspolitika eszközeinek fejlesztése, megújítása, a
személyre szabottság erôsítése, és amelyek a gyakorlati tapasztalatok elemzésével hozzájárulnak a munkaerôpiaci szolgáltatások
rendszerének fejlesztéséhez
• állásközvetítés,
• bértámogatás, munkatapasztalat-szerzés támogatása
• szakképzési lehetôség, mobilitási támogatás, kompetenciafejlesztés
• az oktatásba való visszalépés
• segítése, tranzitfoglalkoztatás
• személyes munkaerôpiaci szolgáltatások (mentorálás, pályaorientáció tanácsadás stb.) és kapcsolódó belsô kapacitások finanszírozása, amelyeket az NFSZ a célcsoportba tartozó fiataloknak nyújt a
programba vonást követôen
• személyhez kötött, kifejezetten a fiatalokra célzott irányuló gyakornoki programok
• vállalkozással kapcsolatos ismereteket, vállalkozói kompetenciákat fejlesztô képzések, szemléletformálás
• sikeres vállalkozásoknál gyakorlat szervezése
• mentorálás, tanácsadás, inkubátor szolgáltatások nyújtása a kezdô
vállalkozóknak
• gyermekgondozási ellátásokhoz való hozzáférés célzott támogatása munkavállalói oldalról
• szerkezetváltáshoz és egyéb társadalmi-gazdasági változásokhoz
való alkalmazkodás támogatása különösen a pozitív munkaerô-piaci átmenetek segítése érdekében
• a kkv-knál a munkavédelem és munkaegészségügy fejlesztése
elsôsorban a leginkább veszélyeztetett ágazatokban
• technológiai újítások miatt újonnan felmerülô munkahelyi kockázatok azonosításának elôsegítése
• a demográfiai változásokból eredô munkahelyi kihívások kezelésének támogatása
• a munkavállalók egyes csoportjait fokozottan érintô foglalkozási
kockázatok csökkentésére, a biztonságot nem veszélyeztetô és
egészségét nem károsító munkakörülmények kialakítására vonatkozó ismeretanyag összeállítása és célzott eljuttatása az érintett
munkáltatókhoz/munkavállalókhoz
• a munkaügyi ellenôrzést végzôk motiválása, képzése, ismereteik
frissítése
• hatékonyabb ellenôrzés feltételeinek megteremtése
• szociális partnerek által nyújtott tanácsadói szolgáltatások (pl.
munka világához kapcsolódó szolgáltatások, jogsegélyszolgálat,
stb.) támogatása
• munkavállalói és munkáltatói tudatosság növelése (például
képzések, közvélemény széleskörû tájékoztatása, kiadványok,
médiakampányok)
• alacsony képzettségûekre és közfoglalkoztatottakra fókuszáló
célzott képzési, kompetenciafejlesztési programok
• munkaerôpiaci kompetenciák fejlesztése
• munkaképes korú, digitálisan írástudatlan népesség digitális
alapkompetenciáinak fejlesztése
• munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása
• szakképzés és felnôttképzés minôségének javítása
• a szak- és felnôttképzés korszerûsítéséhez szükséges, a korábbi
kapcsolódó fejlesztésekre épülô, a szakképzési rendszer változásaihoz és az új OKJ-hez kapcsolódó tartalmi és módszertani
fejlesztések
• a tananyag-, taneszköz- és intézményhálózat fejlesztése
• gyakorlati képzôhelyek fejlesztése
• a szakképzési kerettantervek továbbfejlesztése, rendszerszerû
felülvizsgálata
• a szakképzésben résztvevôk (iskolák, gyakorlati képzôk és felnôttképzôk egyaránt) szakmai tanárainak és
gyakorlati oktatóinak (tovább)képzése, szakmai együttmûködése
(beleértve a határon túli együttmûködéseket)
• a hátrányos helyzetû tanulók részére a lemorzsolódás csökkentését, a társadalmi hátrányok mérséklését és a szakképzés sikeres
befejezését célzó programok, felzárkóztató, alapkompetenciákat
erôsítô projektek, ösztöndíjprogramok
• kulturális és természeti örökségünk egymáshoz kapcsolódó fejlesztése, hálózatba szervezésük és kapcsolódó, kiegészítô fejlesztések
megvalósítása
• országos és nemzetközi jelentôségû természeti és kulturális
örökségek hálózatos, tematikus fejlesztése
• nemzetközi jelentôségû attrakciók fejlesztése (mágnesek), amelyek új célcsoportokat is megnyernek és oldják a turizmus területi
koncentráltságát
• a gyógyhelyeken a desztináció önálló arculatának, nemzetközileg
versenyképes környezetének és kínálatának megteremtése
• tematikus utak (kulturális, és vallási – zarándok)
• Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések az
UNESCO Világörökségi Listáján és a világörökségre jelölt (tentatív)
listán szereplô hazai kulturális helyszínek fejlesztése
• vallási turizmus fejlesztése, zarándokhálózatok kialakítása, vallási
emlékhelyek, kegyhelyek, zarándokhelyek és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatásokkal való kialakítása
• kulturális témájú tematikus útvonallá alakítható mûemlékek
fejlesztése
• nemzeti park igazgatóságok által kezelt területek fejlesztése
• Geoparkok
• az UNESCO Világörökségi Listáján és a világörökségre jelölt (tentatív) listán szereplô hazai természeti helyszínek fejlesztése
• a természetes gyógytényezôkrôl szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM
rendelet alapján az Országos Tisztiorvosi Hivatal által nevesített
gyógyhelyekké nyilvánított települések fejlesztése
• piaci forrásokhoz nem, vagy csak nem megfelelô mértékben hozzájutó vállalkozások innovációs képességének javítása, a gazdasági
haszonnal kecsegtetô innovatív ötleteik megvalósítása
• Tôkekonstrukciók: ezen belül különösen kockázati tôke konstrukciók, valamint garanciaalap megteremtése a K+I tevékenységet
végzô vállalkozások részére (kiemelten a kezdôvállalkozások
támogatására)
• Hitelkonstrukciók: amennyiben a K+I tevékenység már csak üzletileg kezelhetô kockázatot hordoz magában, úgy a hitel ág alkalmazása is elôtérbe kerülhet, így a vissza nem térítendô formákkal
kombinált, illetve kedvezményes hitelkonstrukciók is
• újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés fejlesztése
• hitelprogramok
• tôke- és garanciaprogramok
• IKT cégek fejlesztése;
• KKV-k informatikai fejlesztése;
• termék piacra vezetése
• marketing
• hitel- és tôkefinanszírozás
• garancia- és kockázati tôke-konstrukciók

POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK
• a helyi és regionális mentorszervezetek a rendelkezésre álló
kapacitásaik, valamint az általuk nyújtandó magas szintû szolgáltatások megléte mellett lesznek kiválasztva a központi mentorszervezet által meghatározott módszertan alapján
• a mentorok jellemzôen olyan középvállalati vezetôk akik a saját
piacukon elismertek és sikeresek
• a mentorált vállalkozások aszerint kerülnek kiválasztásra hogy
ténylegesen szükségük van-e mentorálásra
• az inkubátorházak kiválasztása tényleges és létezô piaci igény
mellett történik, mely infrastruktúrájuk és szolgáltatásaik fejlesztésére irányul
• Csak a meglévô ipari parkok és iparterületek támogathatók, új
ipari parkok létrehozása nem támogatható
• Csak többségében magánkézben lévô szervezetek jogosultak támogatásra, többségi önkormányzati tulajdonban lévô ipari parkok
a TOP-ból kerülnek támogatásra.
• A nagyvállalatok csak akkor támogathatók, ha bizonyítani tudják,
hogy a projekt közvetlenül elônyös a kis- és középvállalkozások
számára
• Nagyvállalat csak abban az esetben támogatható, ha az a kkv-k
számára hasznosabb, mint a közvetlen támogatás (pl. beszállítói
integrátorok)
• A támogatott kkv-nak részt kell vennie együttmûködésekben
melyek segítik a külpiacra jutásban, ellensúlyozzák az alacsony
méretgazdaságosságból fakadó hátrányokat a nagyvállalatokhoz
képest
• Magyar Turizmus Zrt

• közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztô szervezetek)
• vállalkozások
• az elôbbiek által létrehozott együttmûködések

• innovációs értékláncban részt vevô vállalkozások

• az innovatív és együttmûködésre képes vállalkozások
• közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek

• infokommunikációs vállalkozások

• kormányzati intézmények és állami vállalatok

• IKT vállalkozások
• állami vagy szakmai szervezetek, oktatási intézmények

• hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
• hazai szakmai és gazdasági érdekvédelmi szervezetek
• kereskedelmi és iparkamarák

• költségvetési szervek
• közösségi internet hozzáférési pontokat mûködtetô (köznevelési,
kulturális, önkormányzati, egyházi és civil) intézmények
• szakmai szervezetek

• KKV-k

• NFSZ
• az NFSZ-el együttmûködô szervezetek
• az NGM által megvalósított munkaerô-piaci programokon (illetve
egyes intézkedések esetében az NFA-n) keresztül az álláskeresôk
• az ôket foglalkoztatók

• a társadalmi célú vállalkozások
• társadalmi célú gazdaság egyéb szereplôi, szervezeti formától
függetlenül

• foglalkoztatási célú nem állami non-profit szervezetek
• a velük együttmûködô vállalkozások

• az NGM mint az NFA kezelôje
• Kormányhivatalok munkaügyi központjai
• szolgáltatók, képzôk

• gyakornoki helyet kialakító vállalkozások
• a vállalkozást indító fiatalok.

• vállalkozások
• szövetkezetek
• civil szervezetek
• államigazgatási szervek
• közintézmények
• vállalkozások
• munkavállalók

• NFSZ
• külsô szolgáltatók
• államigazgatási szervek
• háttérintézmények
• képzô intézmények
• a munkavállalási korú népesség
• munkáltatók
• a képzésben érintett munkaképes korú népesség,
• az intézkedés keretében támogatott egyéneket foglalkoztató
munkáltatók

• költségvetési szervek és azokintézményei
• civil szervezetek
• egyházi jogi személyek
• vállalkozások
• NIF Zrt.
• Magyar Közút Non-profit Zrt.

• pénzügyi intézmények
• tôkealapkezelôk
• vállalkozások

• pénzügyi intézmények
• tôkealapkezelôk
• vállalkozások
• pénzügyi intézmények
• tôkealapkezelôk
• vállalkozások

• a pénzügyi közvetítô rendszer által jelenleg nem finanszírozott,
de növekedésre, fejlôdésre képes kkv-k forráshoz jutásának
elôsegítése
• a már finanszírozható vállalkozások forrásainak bôvítése azokban
az esetekben, amikor a fejlesztés, bôvülés üzletileg indokolt, de
piaci pénzügyi közvetítôk nem elég motiváltak a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás további növelésében
• hazai tôkepiac fejlesztése
• hitel- és tôkeprogramok (kockázati és célzott)
• Hitelgarancia: Közvetlen, kedvezô feltételû garancia (kezesség)
vállalás kkv hitelekhez, annak érdekében, hogy a megfelelô
fedezet hiánya ne jelentsen akadályt az életképes vállalkozások
forráshoz jutásánál.
• Viszontgarancia: segítségével kockázatmegosztás a garancianyújtással foglalkozó szervezetekkel, annak érdekében, hogy még
több kkv hitelhez tudjanak kedvezô feltételû garanciát (készfizetô
kezességet) nyújtani
• vissza nem térítendô támogatások
• garancia
• díjtámogatás
• viszontgarancia

• pénzügyi intézmények
• tôkealapkezelôk
• vállalkozások

• vissza nem térítendô támogatással kombinált hitelkonstrukció
visszaforgó garancia biztosításával

• pénzügyi intézmények

• hitel (beruházási, forgóeszköz) garanciával
• kombinált termék (hitel + VNT + VCS garancia)

• vállalkozások
• társadalmi célú vállalkozások

• pénzügyi intézmények
• tôkealapkezelôk
• vállalkozások

