NB-31-12-174-HU-C

Hogyan lehet

www.access2ﬁnance.eu

Ki támogatható uniós

uniós ﬁnanszírozásban részesülni?

ﬁnanszírozással?
A ﬁnanszírozás elérhető startupok, vállalkozók és bármilyen méretű és bármilyen
szektorba tartozó cégek számára.

A ﬁnanszírozási forrásokról szóló weboldal segít Önnek
uniós ﬁnanszírozási forrásokat találni a projektjeihez.

Finanszírozza projektjeit
az Európai Unió támogatásával!

Ezen a weboldalon keresztül több mint 100 milliárd
euró értékű, uniós programokból származó ﬁnanszírozási eszközhöz férhet hozzá:
HITELEK

Milyen típusú ﬁnanszírozási
eszközök érhetők el?

GARANCIÁK
SAJÁT TŐKE

COSME program

EGYEBEK

Finanszírozási eszközök széles skálája áll
rendelkezésre: hitelek, garanciák, ﬁnanszírozás
saját tőkével és egyebek.

- Garanciák legfeljebb 150 000 € értékű kölcsönökre kis- és
középvállalkozások számára
- Saját tőke (növekedési és terjeszkedési stádium)

InnovFin program (Horizont 2020)
- Hitelek és garanciák innovatív vállalkozások számára
- Kutatási és fejlesztési projektek ﬁ nanszírozása
- Saját tőke (a korai és startup szakaszokban)

Melyek az uniós társﬁnanszírozás
előnyei?
Könnyebb hozzáférés a ﬁnanszírozási
eszközökhöz olyan előnyökkel, mint például
az alacsonyabb kamatlábak és kevesebb
szükséges fedezet.

A foglalkoztatás és a szociális innováció
európai programja (EaSI)
- 25 000 euró értékig nyújtott mikrohitelek mikrovállalkozások és
mikrocégeket alapítani szándékozó, segítségre szoruló személyek
számára
- Akár 500 000 euró értékű saját tőke biztosítása szociális vállalkozások számára

Európai strukturális és beruházási alapok (ESI-alapok):
doi:10.2769/67155

- Hitelek, garanciák, ﬁ nanszírozás saját tőkével vagy támogatások
vállalkozások számára.
Ezeket a támogatásokat az EU által társﬁ nanszírozott többéves
programokból bocsátják rendelkezésre.

További díjmentes tanácsadásra
van szüksége?
Lépjen kapcsolatba az Enterprise Europe Network
hálózattal az Ön régiójában! Ezek a központok segíthetnek
Önnek nemzetközi üzletpartnereket találni, tanácsokat
adnak az uniós jogszabályokról, valamint az EU-ﬁnanszírozáshoz való hozzájutásról. http://een.ec.europa.eu/

Pályázzon meg uniós ﬁnanszírozási
eszközt három egyszerű lépésben
Látogassa meg weboldalunkat, ahol
megtalálja országa uniós ﬁnanszírozást nyújtó
pénzügyi intézményeit.

Egyszerű hozzáférés az

uniós ﬁnanszírozáshoz
Az Európai Unió programok széles skáláján keresztül ad
pénzügyi támogatást vállalkozóknak és vállalatoknak helyi
pénzügyi intézményeken keresztül. Az EU minden évben több
mint 200 000 vállalkozót támogat.

Hogyan működik a rendszer?
Az uniós ﬁnanszírozás odaítéléséről a helyi pénzügyi
intézmények, mint például a bankok, garanciatársaságok
vagy sajáttőke-befektetők döntenek. Az uniós támogatásnak
köszönhetően a helyi pénzügyi intézmények további ﬁnanszírozást nyújthatnak a vállalkozásoknak.
A ﬁnanszírozás pontos feltételeit – a nyújtott összeget, a
folyósítás időtartamát, a kamatlábat és a költségeket – ezek a
pénzügyi intézmények határozzák meg. Vegye fel a kapcsolatot
egy pénzügyi intézménnyel a több mint ezer közül, hogy több
tájékoztatást kapjon!

Az ön hitelkérelem-visszajelzéshez
való joga
Joga van ahhoz, hogy a pénzügyi intézménytől visszajelzést
kapjon a hitelezési döntésről. Ez segíthet Önnek abban, hogy
tájékozódjon pénzügyi helyzetéről, valamint hogy javíthasson a
jövőbeli ﬁnanszírozási esélyein. Éljen jogával, és hivatkozzon a
tőkekövetelményekről szóló 2013. évi rendelet* 431. cikkére!

Vegye fel a kapcsolatot egy pénzügyi
intézménnyel, amely az Ön befektetési igényeinek
megfelelő ﬁnanszírozási eszközt kínál.

Hogyan kaphatok közvetlen uniós
támogatást?
Az EU meghatározott célokra, például a kutatásra és az
oktatásra is biztosít támogatást. Ezekből néhány a vállalkozások számára is fontos lehet. Ezeket a támogatásokat pályázati
felhívásokon keresztül, meghatározott időszakokban lehet
megpályázni. www.access2ﬁnance.eu

Adja be uniós ﬁnanszírozási pályázatát
közvetlenül helyi pénzügyi intézményénél.
A QR-kód kereséséhez használja
okostelefonját!

* A hitelintézeteknek a minősítési döntéseikkel kapcsolatban a kkv-k
és más, hitelkérelmet beadó társaságok részére – azok kérésére –
írásban tájékoztatást kell adniuk.

