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VАJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék 2013. évi munkaprogramjának és Felügyelő
Bizottságának határozata alapján
Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék
PÁLYÁZATOT
ír ki
AZ ÉLELMISZER- FELDOLGOZÓ IPAR FEJLESZTÉSÉRE SZOLGÁLÓ HOSSZÚ TÁVÚ
MEZŐGAZDASÁGI HITELEK ODAÍTÉLÉSÉRE
1. AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJAI
A hitel odaítélésének alapvető céljai: pénzeszközök biztosítása a mezőgazdasági termelés és
élelmiszer-feldolgozó ipar terén a szinergiás projektek megvalósításának támogatása, nagyobb
számú termelő - a mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozó ipar résztvevőinek
társulása útján a termelői-feldolgozói potenciálok és raktárkapacitások növelése, a
versenyképesség fejlesztése, valamint Vajdaság AT kiviteli pozícióinak jobbítása érdekében.
A hitelkeret megvalósításához szükséges eszközöket 150 000 000,00 dinár összegben tervezték.
2. A HITELEK FELHASZNÁLÓI
A pályázaton részt vehetnek a vajdasági székhelyű:
1. mezőgazdasági tevékenység és/vagy élelmiszer-feldolgozó ipari tevékenységre
bejegyzett kis- és közepes vállalkozásokként kategorizált jogi személyek (A számviteli
törvény 7. szakaszával összhangban)
2. szövetkezeti tulajdonnal rendelkező földműves szövetkezetek (A szövetkezetekről szóló
törvény 49. szakaszával összhangban)
3. A PÉNZESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A hiteleket az élelmiszeripar, illetve élelmiszer-feldolgozóipar területén való tőkefektetések megvalósítására
ítélik oda, egyes szegmentumokban és termelési folyamatokban való kooperációs viszonyok létrehozásának
céljából a termelési technológia, raktározás és feldolgozás területén való magas szabványok létrehozásának
érdekében.
4. HITELEZÉSI FELTÉTELEK









a jelen Pályázattal finanszírozott beruházás minimális értéke 30.000.000,00 dinár
a hitel maximális összege 50.000.000,00 dinár
valuta klauzula alkalmazása
kamatláb:
3% évi szinten az ügyviteli bank garanciával biztosított hitelekre
4% évi szinten a jelzáloggal biztosított hitelekre.
önrész: a hitelezés tárgya előszámla értékének legalább 20%-a (forgóeszközök nélkül)
a hitel törlesztési határideje: 5 év, mely felöleli a kedvezményezett időszakot 24 hónap
időtartamban
az annuitásokat negyedévenként kell elszámolni és törleszteni
A kedvezményezett időszakban számolják el az interkaláris kamatokat is a megállapított kamatláb
összegében.
a hitel biztosítása:
- a jelen pályázat szerinti hiteligénylőnek a Szerb Nemzeti Banknál nyilvántartott váltójegyzékbe
bejegyzett négy váltója, váltós megbízatással A fizetési forgalomról szóló törvénnyel összhangban
- két személyes váltó, váltós megbízatással (tulajdonos, alapító vagy igazgató)
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a jelen pályázat szerint pályázó gazdasági társaság jogi személyeinek és vállalkozónak,
alapítóinak garanciája, és
az üzleti bank garanciája vagy a mezőgazdasági birtokra az Alap javára helyezett elsőrendű zálog,
melynek értéke legalább 30%-kal nagyobb a kért hitel összegénél, a meghatalmazott becslő
értékelése szerint.

5. MINIMÁLIS FELTÉTELEK
Az egy évnél rövidebb ideig gazdálkodó hiteligénylők számára az alábbi minimális feltétel vonatkozik:


Nincsenek adó- és egyéb közbevétel szerinti nem törlesztett kötelezettségei

Az egy évnél hosszabb ideig gazdálkodó hiteligénylők számára az alábbi minimális feltételek
vonatkoznak:



Nincs az Alappal szembeni nem törlesztett kötelezettség
Nincsenek adó- és egyéb közbevétel szerinti nem törlesztett kötelezettségei

Amennyiben az igénylő biztosítási eszközként a mezőgazdasági földterületre zálogot ad, az egyéb minimális
feltételek is vonatkoznak rá:
 Hiteltörténet (nincs a bankokkal vagy egyéb pénzintézettettel szembeni bármilyen alapú, 60 napot
meghaladó esedékes vagy nem törlesztett kötelezettsége)
 A bankzárlati napok száma az utóbbi 12 hónap alatt nem haladja meg a 30 napot
 Az előző éves pénzügyi beszámoló
 Gazdálkodási kimutatás üzleti és nettó nyereséggel
 Az Alapnál, bankoknál és egyéb pénzügyi intézményeknél való összes rövidtávú kötelezettség nem
haladja meg az évi bevételek 30%-át.
6. A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS A SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ
Az eszközök odaítélésére vonatkozó kérelmet A hitel jóváhagyására vonatkozó kérelem című
formanyomtatványon kell benyújtani (a továbbiakban: Kérelem). A kérelem elektronikus uton a www.rfapv.rs
honlapról vagy az Alap helyiségeiben, Újvidék, Lázár cár 7a. címen.
A díj a hitelkérelem feldolgozásáért 10.000,00 dinár.
A díj a Hitelintézet szolgáltatásai igénybevételéért 1.440,00 dinára.
A fenti díjakat a Fejlesztési Alap számlájára kell befizetni 200-2626900101001-56, az alábbi számra való
hivatkozással 0363001101.
A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ:
1. A Hitel jóváhagyására vonatkozó kérelem kitöltött formanyomtatványa a fenti költségek befizetését
bizonyító nyugtákkal
2. A kapcsolt személyekre vonatkozó nyilatkozat kitöltött formanyomtatványa
3. A Hitelintézet Jelentésének kiadására vonatkozó Kérelem/Jóváhagyás kitöltött és aláírt
formanyomtatványa
4. Aláírt dokumentum a közös beruházás résztvevőinek megnevezésével, illetve a kooperációs
együttműködésről, a felsorolt kötelezettségekkel, jogokkal és egyéb elemekkel, amelyek a beruházás
megvalósításának résztvevőire és további felhasználására, illetve a kooperációs együttműködésből
eredő kötelezettségekre (egyezmény, szerződés vagy egyéb fajta dokumentum a felsorolt
tartalommal) vonatkoznak.
5. Üzleti terv az Alap modellje szerint, illetve az Alap számára elfogadható projekt a közös beruházásról.
6. A hitelkérelem benyújtójának alapítói okirata.
7. OP formanyomtatvány fénymásolata.
8. Depó-karton fénymásolata
9. Ügyviteli bank bizonylata a számlaszám előző és tárgyévi helyzetéről és forgalmáról (amennyiben a
gazdálkodási időszak egy évnél hosszabb), illetve a gazdálkodási időszakra vonatkozóan (ha nem
haladja meg az egy évet).
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10. Az illetékes szervek 30 napnál nem régebbi bizonylatai az adó- és egyéb közkötelezettségek
teljesítéséről.
11. Az előző évi teljes körű hivatalos pénzügyi beszámoló.
12. Bruttó évi mérleg öt számjegyű számlákkal a Kérelem benyújtásának napján, az utolsó évi számla
specifikációja és a Kérelem benyújtásának napján az alábbi számlára vonatkozóan: 202 (hazai
vevők), 203 (külföldi vevők), 433 (hazai szállítók), 434 (külföldi szállítók).
13. Amennyiben az igénylő a tárgyévben alakult, az előző évi hivatalos éves pénzügyi beszámoló a jogi
személyek és az igénylő alapítói számára.
14. A hiteltárgy elő számlája.
15. Az összes beruházás elő számlája a létesítmények építkezési és adaptálási munkálatok
specifikációjával.
16. A létesítmények kiépítése és adaptálása esetén – lokációs engedély és építkezési engedély, melyet
az illetékes közigazgatási szerv adott ki.
17. Bizonyíték a hiteltárgy előszámla szerinti értéke 20%-ának befektetéséről (forgóeszközök nélkül)
– a teljesített befektetésekre vonatkozó számlák a befizetéseket nyilvántartó folyószámlák
kivonatával.
A fenti befektetéseknek a kért hitellel finanszírozandó beruházások keretében kell lenniük, és az
utolsó évben kell őket teljesíteni a Pályázat közzétételének napjához viszonyítva.
A hiteligény előterjesztői, akik fizetéseiket a hiteltárgy előszámla szerinti értéke 20%-ának
befizetésével teljesítik, nem kötelesek benyújtani a (17) pont alatt felsorolt dokumentációt, de
kötelesek a fenti eszközöket a hitel realizálása előtt befizetni.
18. Hitelt biztosító dokumentáció:
A Szerb Nemzeti Banknál a váltók jegyzékébe bejegyzett négy váltó a váltós megbízatással A
fizetési forgalomról szóló törvénnyel összhangban.
A jelen pályázat szerinti hiteligénylő gazdasági társaság alapító jogi személyének és
vállalkozónak két-két személyes váltója, és
Amennyiben a biztosítás alapja a mezőgazdasági földterület jelzáloga:
- a kérelem benyújtásától számított 15 napnál nem régebbi jelzálog tárgyát képező ingatlanra
vonatkozó telekkönyvi kivonat
- a mezőgazdasági földterület piaci értékének becslése a meghatalmazott megfelelő
szakbecslő részéről
- valamennyi ingatlan tulajdonos és az ingatlantulajdonosok házastársai személyazonosító
igazolványának fénymásolata
- a közigazgatási szerv határozata a mezőgazdasági földterületre kihelyezett jelzálogról,
amennyiben az jogi személy tulajdonában van.
Miután az Alap jóváhagyta a hitelt, meg kell küldeni:
- az alap javára kötbérrel lekötött biztosítási kötvényt, amennyiben a mezőgazdasági
földterület be van ültetve.
Amennyiben a biztosítás alapja az üzleti bankgarancia:
- az üzleti banknak a garanciakiadásra vonatkozó szándéknyilatkozatáról szóló levél.
* A természetes személyek – a mezőgazdasági földbirtok hordozói, akik a kért hitel biztosítási eszközeként az
ügyviteli bank garanciáját javasolják, nem kötelesek megküldeni a 9. 12., és 13. alpontok alatti dokumentációt.

VАJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék
Adóazonosító:107929552, Törzsszám: 20898828, Folyószámla: 200-2626900101001-56
Lázár cár sugárút 7а, 21000 Újvidék, PAK: 403130,
telefonok: 021/454-334, 021/450-698, 021/450-702, 021/6-351-014 fax: 061/8-209-309,
email:office@rfapv.rs , web: www.rfapv.rs

VFA

VАJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

A pályázat nyitott a megvalósítására tervezett eszközök felhasználásáig.
A Pályázat 6. pontjában felsorolt teljes körű szükséges dokumentációt a kérelemmel együtt kell átadni
Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapnak Kft. Újvidék, Hitelosztályán, Lázár cár sugárút, 7a., vagy
pedig postán kell megküldeni az azonos címre.
A pályázat lezárása után beérkezett kérelmeket, valamint azon kérelmeket, amelyek nem tesznek eleget a
Pályázat 5. pontjában felsorolt minimális követelményeknek, figyelmen kívül hagyjuk.
Az összes kiegészítő információ személyesen is megkapható Újvidék, Lázár cár sugárút, 7a., szám alatti
helyiségekben, a Hitelosztályon; elektronikus úton: kreditno@rfapv.rs vagy telefonon az alábbi számon:
021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

Feldolgozta:
Borislav Vujić, a hitelfőosztály igazgatóhelyettese____________________________
Jelena Đurović, hitelkockázatot és portfóliót kezelő önálló
szakmunkatárs________________________________________
Jelena Cvjetan, üzlettámogatási főosztály igazgatósegédje______________________________
Snežana Repac, igazgató tanácsosa __________________________
Sonja Jović, dokumentáció étvételével, feldolgozásával, adminisztrálással és megfizettetéssel foglalkouzó
koordinátor________________________________
Előterjesztő:
Goran Hodoba, igazgatór_____________________________________
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