
Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk,  hogy  az  Alapítvány  a  Vidék  Kis-  és  Középvállalkozásainak  Fejlesztésére  Baranya
Megyei  Vállalkozói  Központ  (a  továbbiakban:  BMVK)  által  megkötött  hitelszerződést  az  Európai
Regionális Fejlesztési Alap keretében biztosított forrásból nyújtottuk az Új Magyarország Mikrohitel
Program / Új Széchenyi Hitel Program / Kombinált Mikrohitel Program keretében.

Az  Európai  Unió  Tanácsa  a  kibővült  Európai  Unióban  mind  regionális  szinten,  mind  az  egyes
tagállamok  között  megnövekedett  gazdasági,  társadalmi  és  területi  egyenlőtlenségek  mérséklése
céljából  erősíteni  kívánta  a  konvergenciát,  a  versenyképességet  és  a  foglalkoztatást  célzó
intézkedéseket az egész Közösségben. A kohéziós politika keretében a támogatást nyújtó eszköz az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA). A többéves Program keretében az Európai Unió és a
Magyar  Állam  a  piaci  szereplők  (Közvetítők)  közreműködésével  kíván  a  mikro-,  kis-  és
középvállalkozások (Kedvezményezettek) számára jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani.

A 2007-2013-as időszakban az Európai Bizottság kezdeményezésére a strukturális alapok egy részét
a  tagországok  –  így  Magyarország  is  –  pénzügyi  programokra  fordíthatták,  amelynek  keretében
visszatérítendő  jellegű  finanszírozási  támogatások  kerültek  meghirdetésre.  A  szóban  forgó
kezdeményezés JEREMIE (Joint European Resources for Micro to medium Enterprises) néven ismert.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni arról, hogy az uniós támogatásokat kezelő hazai intézményrendszer
megkezdte  a  2007-2013-as  pénzügyi  időszakban  a  Strukturális  Alapok  és  a  Kohéziós  Alap
finanszírozásával megvalósult Operatív Programok zárási folyamatát. 

A  zárási  folyamat  célja,  hogy  Magyarország  az  Operatív  Programok  keretén  belül  megvalósult
fejlesztések és programok uniós forrásból származó pénzügyi támogatásával az Európai Unió felé
pontosan és határidőben elszámoljon. 

Ebben  a  folyamatban  –  a  hazai  intézményrendszeren  kívül  -  a  Közvetítőknek  és   a
Kedvezményezetteknek  is  fontos  szerepük van.  Ezért  a  sikeres  zárás,  az  Európai  Bizottság  felé
történő pontos elszámolás alapvető feltétele, hogy a Közvetítők és a Kedvezményezettek is pontosan
betartsák a rájuk vonatkozó szabályokat és határidőket.

Támogatott ügyletek dokumentációs kötelezettsége

A Közvetítők és Kedvezményezettek zárással kapcsolatos feladatai és kötelezettségei a vonatkozó
jogszabályokban és a Közvetítői Szerződésben már korábban rögzítésre kerültek. E kötelezettségeket
és feladatokat  a sikeres zárás érdekében az alábbiakban foglaljuk össze, és kérjük Önöket,  hogy
fordítsanak kiemelt figyelmet a teljesítésükre:

- az Önöknek nyújtott forrásokkal a záráshoz kapcsolódóan el kell számolni a BMVK felé, az alábbi
szabályok szerint:

 a Kedvezményezett a támogatott  Projekt megvalósítását a Hitel folyósításától számított  60
napon belül köteles megkezdeni;

 a Hitelszerződés megkötését követő 24 hónapon belül a Kedvezményezett köteles befejezni a
beruházást / forgóeszköz beszerzést és pénzügyi elszámolással igazolni a támogatott Projekt
megvalósulását. A Kedvezményezett  a Projekt megvalósulását  annak befejezésekor, illetve
teljesülésekor  hitelt  érdemlően,  dokumentumokkal  (pl.  szerződéssel,  számlával  stb.)  is
alátámasztottan  köteles  igazolni  a  Közvetítő  felé  valamennyi  Hitel  tekintetében.  A  hitel
felhasználását számlával, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése
szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni. 

 azon Hitelszerződések esetében, melyek esetében projekt befejezése vonatkozásában nem
került rögzítésre külön előírás, úgy a 1083/2006 EK rendelet szabályozásban meghatározottak
szerint  2015.  december  31.  napjáig  szükséges a projektet  megvalósítani  és azt  pénzügyi
elszámolással igazolni.



A  Projekt  megvalósításának  végső  határideje  indokolt  esetben  további  6  hónappal
meghosszabbítható, amelyhez a Közvetítő hozzájárulása szükséges.
A projekt akkor valósul meg, ha a támogatott tevékenység a Kedvezményezett és a Közvetítő
között  létrejött  szerződésben  meghatározottak  szerint  teljesült  és  azt  a  Közvetítő  elfogadta,
továbbá  a  megvalósítás  során  keletkezett  számlák  kiegyenlítése  megtörtént.  A
projektmegvalósítás dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által
megfelelően  alátámasztott  költségek  közül  a  legkésőbbi  kifizetés  dátuma.  Az  elszámolás
technikai részleteiről a BMVK nyújt részletes információt.

- Biztosítani  kell,  hogy  az  érintett  operatív  program  költségeire  és  ellenőrzéseire  vonatkozó
valamennyi  alátámasztó dokumentum - a lentiekben meghatározott  magyar és Európai Uniós
szervek - rendelkezésre álljon. A dokumentumokat vagy eredeti példányban vagy az eredetinek
megfelelő, hitelesített példányban kell megőrizni a következők szerint.

A Kedvezményezett köteles a BMVK és közötte létrejött szerződéssel kapcsolatban keletkezett
minden dokumentumot a keletkezésüktől számított tíz (10) évig, de legalább 2025. december 31-
ig megőrizni, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvényben, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről  szóló  1995.  évi  LXVI.  törvényben  meghatározott  iratmegőrzési  kötelezettségeket
betartani.

A projekttel kapcsolatos dokumentumokat abban az esetben is meg kell őrizni, ha már történt
ellenőrzés, mert ez nem zárja ki egy esetleges újabb ellenőrzés lehetőségét, figyelemmel arra,
hogy a programok keretében nyújtott hitelek és vállalt garanciák felhasználásának jogszerűségét
az Irányító Hatóságon kívül  számos hazai és Európai Uniós szerv jogosult  vizsgálni a hitelek
visszafizetését - a zárást követően is - az alább részletezettek szerint.

Ellenőrzések tűrése

Felhívjuk  a  figyelmüket,  hogy  a  zárási  folyamat  lezárása  érdekében  az  Európai  Uniós  források
elszámolásáért  felelős  szervezetek  (Európai  Bizottság,  Európai  Számvevőszék,  Európai
Támogatásokat  Auditáló  Főigazgatóság,  Állami  Számvevőszék,  Nemzetgazdasági  Minisztérium
Irányító  Hatóságai,  Magyar  Fejlesztési  Bank Zrt.)  a  fentiekben leírt  dokumentumok rendelkezésre
állásának  és  azok  tartalmának  tárgyában  helyszíni  ellenőrzést  végezhetnek.  A  dokumentum
ellenőrzésen túl az érdekelt  szervezetek vizsgálhatják a beruházás / forgóeszköz beszerzés fizikai
rendelkezésre állását is.  

Amennyiben az ellenőrzések során - akár a hitel visszafizetését követően - megállapítást nyer, hogy a
Kedvezményezett  a  részére  folyósított  hitelt  a  hitelszerződésbe,  Közvetítői  Szerződésbe  vagy
jogszabályba  ütköző  módon  használta  fel,  azaz  jogosulatlan  forrásfelhasználást  valósított  meg,  a
BMVK  köteles  minden  ésszerűen  elvárható  lépést  megtenni  annak  érdekében,  hogy  a
Kedvezményezett  a  folyósított  hitel  és  a  jogosulatlan  forrásfelhasználás  esetén  alkalmazandó
kamatok összegét haladéktalanul visszafizesse.


