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A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által működtetett Országos Mikrohitel Program
pályázatához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges.
(Az alábbi dokumentumok köréből értelemszerűen csak az Ön vállalkozására vonatkozókat kérjük egy
példányban csatolni !)
A vállalkozás létét igazoló dokumentumok

1.

Egyéni vállalkozók: (másolatok - az eredeti bemutatása mellett)




Vállalkozói igazolvány v. igazolás
Adóbejelentkezési lap, és módosításai v. törzsadatlap
Működési vagy telephelyengedély, ha a tevékenységhez szükséges

Társas vállalkozások:







Társasági szerződés v. Alapító okirat és annak módosításai, illetve egységes szerkezetű változata (az
eredeti bemutatása mellett)
Cégbírósági bejegyző végzés és a módosítások végzései (az eredeti bemutatása mellett)
Adóbejelentkezési lap és módosítások v. törzsadatlap (az eredeti bemutatása mellett)
Működési vagy telephelyengedély, ha a tevékenységhez szükséges (az eredeti bemutatása mellett)
Aláírási címpéldány (eredeti)
Cégkivonat (30 napnál nem régebbi, eredeti)
A vállalkozás eddigi működését bemutató pénzügyi dokumentumok

2.




A könyvvezetésnek megfelelő, utolsó két év pénzügyi beszámolója, adóbevallása. (másolat)
Igazolások köztartozás mentességről (NAV együttes igazolás, önkormányzati adóigazolás, 30 napnál
nem régebbi, eredeti)
Bankinformáció a számlavezető bank(ok)tól (eredeti)
A vállalkozás működési feltételeinek meglétét igazoló dokumentumok

3.





Bérleti szerződés, ha a vállalkozás bérelt telephelyen folytatja tevékenységét. (másolat)
Bérbeadó hozzájáruló nyilatkozata, ha a beruházás az ingatlan felújítására, bővítésére irányul. (eredeti)
Szállítási szerződések, megállapodások. (másolat).
Egyéb - a tevékenység folytatáshoz szükséges - dokumentumok (az eredeti bemutatása mellett).
Az igényelt kölcsönre vonatkozó dokumentumok

4.





Üzleti terv hiánytalanul kitöltve, cégszerűen aláírva, pénzforgalmi, mérleg és eredményterv a
futamidőre vonatkozóan. (eredeti)
Taggyűlési határozat a Mikrohitel igénybevételéről - társas vállalkozás esetén. (eredeti)
Költségvetés, árajánlat(ok), adásvételi előszerződés, kivitelezési szerződés. (másolat)
Építés, felújítás esetén szakhatósági engedélyek. (eredeti bemutatása mellett)
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Az igényelt kölcsön fedezeteként felajánlott ingatlan biztosíték(ok) dokumentumai

5.







30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti)
Értékbecslés vagy hivatalos adó- és értékbizonyítvány (eredeti)
Tulajdonos/társtulajdonos hozzájárulása a jelzálogjog bejegyzéshez (eredeti)
Lakóingatlan esetén befogadó nyilatkozat (eredeti)
Ingatlan biztosítási kötvénye (másolat)
Terhelt ingatlan esetén az előző jelzálogjogosultak hozzájáruló nyilatkozata a továbbterheléshez
(eredeti)
Egyéb dokumentumok (ebből kötelezően benyújtandó az 1 és 2. számú)

6.



Szakmai önéletrajz, a vállalkozás vezetője és/vagy kulcsembere részéről. (eredeti)
Szakképzettséget illetve a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok). (az eredeti
bemutatása mellett)



Egyéb dokumentumok, amelyeket fontosnak tart, hogy a bíráló bizottság jobban megismerhesse
vállalkozását. (pl. gyártmányismertető, technológia leírása, szolgáltatás és termék ismertetők, fotók)

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázatokat valamennyi szükséges dokumentum
beérkezését követően tudjuk döntéshez előkészíteni!

