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JÓZSEFVÁROSI MIKROVÁLLALKOZÁSOK KAMATTÁMOGATÁSI PROGRAMJA 

 

Megnevezés Beruházasi hitel Tartás forgóeszközhitel Vlsszatölt6d6 hitelkeret Start-up Budapest  Mikrohitel 

Igénylők kőre Jogszabály szerint mikrovállalkozásnak 
minősülő, józsefvä rosi székhellyel 

rendelkező gazdálkodók 

Jogszabály szerint mikrovállalkozásnak 

minősülő, józsefvárosi székhellyel 

rendelkező gazdálkodók 

Jogszabály szerint mikrovállalkozásnak 

minősülő, józsefvárosi székhellyel 

rendelkezd gazdálkodók 

Jogszabály szerint mikroválialkozásnok 

minősülő, józsefvárosi székhellyel 

rendelkező gazdálkodók, melyek üzlet' 

innovációs tevékenységet volösitanok 
meg a mikrohitei segítségével. 

Felhasználási cél Beruházásra, es a beruházá5hoz 

kapcsolódó forgóeszközre 

Forgóeszközre Árbevétel előfinanszírozásra BeruhEasra és/vagy forgóeszközre 

Hitelösszeg max.  (Ft) 10.000.000,-Ft 10.000.000,-Ft 7.500.000,-Ft 3.000.000,- Ft 

Futamidő maximum 120  hónap 36 Milan 36  hónap beruháiísl  Mel  esetén  120  hónap, 
tartás forgóeszközhitel esetén  36 Wm) 

Türelmi idő maximum 12  hónap 12  hónap 

 

- 

Ügyleti kamat Ügyleti kamat:5,9% 
Kamattámogatás Induló mértéke: 

• 4.9%,  amennyiben az igénylő 

Budapest VIII. kerületében 

működő, rendezett 

költségvetési  es  önkormányzati 

kapcsolatokkal rendelkező 

mikrovállalkozás, !;'S 

hiteltörlesztesa kötelezettsége 

teljesitésével nem esik  30  napot 
meghaladó késedelembe 

• 5.9%,  amennyiben az igenylö 

Budapest VIII. kerületében 

működő, rendezett 

költsegvetési és önkormányzati 

kapcsolatokkal rendelkező 
mikrovállalkozás, melynek 

legalább 50%-os tulajdonos a 

legfeljebb  40  eves vállalkozó,  es 

hiteltörlesztési kötelezettsége 

teljesitésével nem esik  30  napot 

meghaladó késedelembe 

• 5.9%,  amennyiben az igénylő 

Budapest VIII. keruletében 

működő, rendezett 

költségvetesi  es  rinkormányzati 

kapcsolatokkal rendelkező 
mikrovállalkozás, melynek 
legalabb 50%-os tulajdonosa női 

Ügyleti kamat:5,9% 

Kamattámogatás induló mértéke: 
• 4.9%,  amennyiben az igénylő 

Budapest VIII. kerületében 

működő, rendezett 

költségvetési  es  önkormányzati 

kapcsolatokkal rendelkező 

mikrovállalkozás, és 

hiteltörlesztési kötefezettsége 

teljesitésével nem esik  30  napot 
meghaladó késedelembe 

• 5.9%,  amennylben az igénylő 

Budapest VIII. kerületében 

működő, rendezett 

költségvetési és önkormányzati 

kapcsolatokkal rendelkező 
mikrovállalkozás, melynek 

legalább 50%-os tulajdonosa 

Baal vállalkozó, es 

hiteköriesztési kötelezettsége 

teljesitésével nem esik  30  napot 

meghaladó késedelembe 

• 5.9%,  amennyiben az igénylő 

Budapest VIII. kerületében 

működő, rendezett 

költségvetési és önkormányzati 

kapcsolatokkal rendelkező 

mikrovállalkozás, melynek 

legalább 50%-os tulajdonosa 

ügyleti liamat:599,4 

Kamattámogatás induló mértéke: 

• 4.9%,  amennyiben az Igénylő 

Budapest VIII. kerületében 

működő, rendezett 
költségvetési  äs  önkormanyzati 

kapcsolatokkal rendelkező 

mikrovállalkozás, és 

hiteltöriesztési kötelezettsége 

teljesítésévelnem esik 301apct 

meghaladó kesedelembe 

• 5.9%,  amennyiben az igénylő 

Budapest VIII. kerületében 

működő, rendezett 

költségvetési  es  önkormányzati 

kapcsolatokkal rendelkező 
; mikrovállalkozás, melynek 

legalább 50%-os tulajdonosa 
fiatal vállalkozó, és 

: hiteltörlesztési kötelezettsége 
teljesitésével nem esik  30  napot 

meghaladó késedelembe 

• 5.9%,  amennyiben az Igénylő 

Budapest Vitt kerületében 

működő, rendezett 

költségvetési  es  önkormänyzati 

kapcsolatokkal rendelkező 
mikrovállalkozás, melynek 

legalább 50%-os tulajdonosa 

ügyleti icamat:5,9% 

Kamattámogatás induló mértéke: 

• 4.9%,  amennylben az igénylő 

Budapest VIII. kerületében 

működő, rendezett 
költségvetési  es  önkormányzati 

kapcsolatokkal rendelkező 

mikrovállalkozás, és 
hiteltörlesztési kötelezettsége 

teljesitésével nem-esik  30  napot 

meghaladó késedelembe 

• 5.9%,  amennyiben az igénylő 
Budapest VII/. kerületében 

működő, rendezett 

költségvetési  es  önkormanyzati 

kapcsolatokka I rendelkező 
mikrovállalkozás, melynek 

legalább 50%-os tulajdonosa 
fiatal vállalkozó, äs 
hiteltörlesztési kötelezettsége 

teljesitésével nem esik  30  napot 

meghaladó késedelembe 

• 5.9%,  amennyiben az igénylő 

Budapest VIII. kerületében 

működő, rendezett 
költségvetési  es  önkormányzati 

kapcsolatokkal rendelkező 
mikrovállalkozás, melynek 

legalább 50%-os tulajdonosa 
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vállalkozó, és hiteltörlesztési 
kötelezettsége teljesítésevel 
nem esik  30  napot meghaladó 
késedelembe 

női vállalkozó , és 
hiteltörlesztési kötelezettsége 
teljesItésével nem esik  30  napot 
meghaladd késedelembe 

női vallalkozó, .25 nib vállalkozó , és 
hlteitörlesztési kötelezettsége hiteltödesztesi kötelezettsége 
teljesitésével nemesik  30  napot tellesitésével•nem esik  30  napot, 
meghaladó késedelembe meghaladó késedelembe 

I Kamatfizetés gyakorisága Havonta, a kindévti  Hike  után Havonta,  ä  kinthivő tőke után , Havonta, a kintide tőke után Havonta, a kraiev6 töke  titan 
Késedelmi kamat lejárt tőke 
és kamat követelés után 

Ügyleti kamat +  7% ügyleti kamat +  7% ügyieti kamat +  7% ügyleti kamat  +7% 

1222civánt önerö  0% 0% 0% 0%  



       

A  JÓZSEFVÁROSI MIKRO VÁLLALKOZÁSOK KAMATTÁMOGATÁSOK FUTAMDEIE 

    

Konstrukció megnevezése Kedvezményezettek: VIII. kerületi mikrovállalkozások Kedvezményezettek: VIII. kerületi fiatal vállalkozók 

, 

Kedvezményezettek: VIII. kerületi női vállalkozók 
Támogatási időszak és 
intenzitás beruházási hitel 
esetén 

A  futamidő első  5  évében évi  4.9%,  a futamidö masodik  5 
évében évi  2.9% 

A  futamidő első  5  évében évi  5.9%,  a futamidő második 
5  évében évi  3.9% 

' 

A  futamidő efső  5  évében évi  5.9%,  a futamidő második  5 
évében évi  3.9% 

Támogatási időszak és 
Intenzitás tartós 
forgóeszközhitel esetén 

A  futamidő első évében évi  4.9%,  a futamidő masodik 
évében évi  3.9%,  a futamidő harmadik éveben evi  2.9% 

A  futamidő első évében évi  5.9%,  a futamidő második 
évében évi  4.9%,  a futamidő harmadik évében évi  3.9% 

A  futamidő első évében évi  5,9%,  a futamidő második 
évében évi  4.9%,  a futamidő harmadik évében évi  3.9% 

Támogatási időszak és 
intenzitás visszatöltődő 
hitelkeret esetén 

A  futamidő első évében évi  4.9%,  a futamido masodik 
évében évi  3.9%,  a futamidő harmadik evében evi  2.9% 

A  futamidő első évében évi  5,9%,  a futamidő második 
évében évi  4.9%,  a futamidő harmadik évében évi  3.9% 

A  futamidő első évében évi  5.9%,  a futamidő masodik 
évében évi  4.9%,  a futamidő harmadik évében évi  3.9% 

Támogatási időszak és 
intenzitás  Start-up Budapest 
Mikrohltel esetén 

Beruházási hitel eseten a futamidő elsii  5  eveben eVi  4.9%, 
a futamidö masodik 5 évében évi 2.9%. Tartós 
forgóeszközhitel esetén a futamidő első évében évi  4.9%, 
a futamidő második évében évi  3.9%,  a futamidő harmadik 
évében évi  2.9%. 

Beruházási hitel esetén a futamidő első  5  evében évi 
5.9%,  a futamidő második  5  évében évi  3.9%.  Tartós 
forgóeszközhitel eseten a futamidő elsó évében évi  5.9%, 
a futamidő második évében évi  4.9%,  a futamidő 
harmadik évében  3.9%. 

Beruházgi  eel  esetén a futamf ő első  5  él7ében evi 
5.9%,  a futamidő második  5  évében évi  3.9%.  Tartós 
forgóeszközhitel eseten a futamidő első evében évi  53%, 
a futamidő második évében évi  4.9%,  a futamidő 
harmadik évében  3.9%. 

A  Józsefvárosi Mikrovállaikozások Kamattámogatási Programjának mikrohitel kihelyezései a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány  Budapest  Mikrohitel Programja keretében, a  H13  Diák-és 
Vállalkozásfejlesztési Központ partnerségében, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által kerülnek lebonyolitásra és nyilvántartásra. 
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