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Vállalkozások alapításának és növekedésé-
nek finanszírozására vonatkozó támogatási 
lehetőségek áttekintése

Verzió: 2021. január

Az új vállalkozást alapítók kiemelten fontos szerepet játszanak Németország gazdasági fejlődésé-
ben. Új ötleteket ültetnek gyakorlatba, munkahelyeket teremtenek, és biztosítják a németországi 
és európai jólét és növekedés alapját. Ám a vállalkozásalapításhoz pénzügyi támogatásra van 
szükségük.

A jelen finanszírozási útmutató általános áttekintést nyújt a finanszírozási és támogatási lehető-
ségekre vonatkozóan. Ezeket mindig eseti alapon, a támogatásra vonatkozó feltételekkel össz-
hangban kell ellenőrizni. A finanszírozási útmutató nem garancia arra, hogy a bemutatott támo-
gatási lehetőségekkel történő finanszírozás az adott esetben meg is valósul. Az új vállalkozást ala-
pítók számára javasoljuk, hogy használják ki a szövetségi kormány, az egyes szövetségi tartomá-
nyok, illetve az önkormányzatok vállalkozásalapítási tanácsadással kapcsolatos ajánlatait.

A szövetségi kormány és a szövetségi tartományok

A. alacsony kamatozású támogatott hiteleket,
B. személyi biztosítékot,
C. részvételi tőkét és
D. vissza nem térítendő támogatásokat

bocsátanak a vállalkozásalapítók rendelkezésére.

Az újonnan megalapított vállalkozások igénybe vehetik ezeket a támogatási programokat. Ezáltal 
már a vállalkozás növekedési szakaszát is hatékony támogatási eszközök segítik elő.

A finanszírozás leggyakrabban bankhitelen keresztül történik. Hitelfelvétel esetén a hitelfelvevő 
bizonyos feltételek mellett egy meghatározott pénzösszeget kölcsönöz a hitelezőtől. A finanszíro-
zás továbbá kockázati tőkén keresztül is megvalósulhat: ennek során egy beruházó egy vállalko-
zásban való részesedésszerzés céljából részvételi tőkét bocsát rendelkezésre. 
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Információk és segítségnyújtás az alapítás és a növekedés szakaszában

Támogatási és finanszírozási tanácsadás

	# A Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium támogatási tanácsadásával foglalkozó 
munkatársai az összes vállalkozói tevékenység finanszírozásával kapcsolatban biztosítanak 
tanácsadást.

	# A következőkkel kapcsolatban nyújtanak tájékoztatást:
	� a vállalkozásalapítási és növekedési projektekhez kapcsolódó támogatási programok
	� a bankkal folytatott tárgyalásra való felkészüléssel kapcsolatos kérdések
	� finanszírozási lehetőségek

	# Elérhetőség: 
E-mail-cím: foerderberatung@bmwi.bund.de 
Telefonszám: +49 (0)30-186158000 
Hétfő–Csütörtök: 9:00 – 16:00 
Péntek: 9:00 – 12:00

A. Támogatott hitelek (Förderkredit)

Mikrohitelek (Mikrokredit)

Mikrohitelalapok (Mikrokreditfonds) Németországban

	# Lehetővé teszi azon kisvállalkozások finanszírozását, amelyek egyébként nem jutnának  
hitelfinanszírozáshoz

	# Az alapok célközönsége: Kis- és újonnan megalapított vállalkozások, vállalkozásalapítók,  
migrációs háttérrel rendelkező személyek, kreatív önálló vállalkozók

	# Kölcsön biztosításán keresztül történő támogatás: a hitel összege 1000 és 25 000 euró között 
mozog

	# 4 évig terjedő futamidő, 7,9%-os kamatláb és hitelenként 100 euró értékű kezelési díj
	# A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: Mein Mikrokredit  

(Az én mikrohitelem) 
 

mailto:foerderberatung@bmwi.bund.de
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/Mikrokredit/mikrokredit.html
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A szövetségi tartományok által biztosított mikrohitelek

A 16 szövetségi tartományból a következő 12 szintén segíti a vállalkozásalapítókat, mégpedig  
25 000 euróig terjedő hitelállományú mikrohitelekkel (Mikrokredite):

	# Baden-Württemberg
	# Berlin
	# Brandenburg
	# Bréma
	# Hamburg
	# Hessen
	# Alsó-Szászország
	# Észak-Rajna-Vesztfália
	# Saar-vidék
	# Szászország
	# Schleswig-Holstein
	# Türingia

A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: Existenzgründungsportal des 
BMWi (A Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium vállalkozásalapítási portálja) 

A szövetségi kormány által biztosított támogatott hitelek

A KfW, a német szövetségi kormány fejlesztési bankja, valamint a szövetségi tartományok fejlesz-
tési intézetei Németország teljes területén bocsátanak támogatott hiteleket a vállalkozásalapítók 
rendelkezésére. A támogatott hitel első ügyintézési pontja a számlavezető bank (Hausbank), 
vagyis az a bank, amelynél a hitelfelvevő a szokásos üzleti tevékenységét folytatja. Mivel a hitelre 
vonatkozó kérelmet közvetlenül a számlavezető banknál (Hausbank) adják le, az ellenőrzi a kérel-
met, és ha megfelelőnek ítéli, továbbküldi azt a KfW-nek. Ezt az eljárást nevezzük „a számlave-
zető bank elvének.” Végül a KfW meghozza a kérelemre vonatkozó döntését.

A gazdasági reformprogram (ERP) által biztosított vállalkozásalapítási kezdő tőke

	# 125 000 euróig terjedő támogatás induló projektekhez
	# Beruházások és folyó költségek finanszírozása
	# Vállalkozások alapítása és konszolidálása az indítást követő 5 éven belül
	# Hitelekhez való egyszerűbb hozzáférés: A KfW átvállalja a hitelkockázat 80%-át
	# Nincs szükség saját tőkére
	# Akár 10 éves futamidő, 1,21%-os THM-től
	# A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: ERP-Gründerkredit Startgeld 

(A gazdasági reformprogram (ERP) által biztosított vállalkozásalapítási kezdő tőke) 

https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
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A gazdasági reformprogram (ERP) által biztosított vállalkozásalapítási hitel – Általános

	# Hosszú lejáratú hitelek 100 millió euróig terjedő értékben
	# Újonnan alapított vállalkozások részére, amelyek kevesebb mint 5 éve vannak jelen a piacon
	# Beszerzések és folyó költségek finanszírozása
	# A KfW átvállalja a banki kockázat 90%-át
	# Akár kockázatvállalás nélkül is
	# Kockázatvállalás mellett legfeljebb 10 éves futamidő, kockázatvállalás nélkül legfeljebb 20 éves 

futamidő, legkevesebb 1,00%-os kamatlábbal, lásd Kondíciók áttekintése: 1. rész és 2. rész 
	# A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: ERP-Gründerkredit –  

Universell (A gazdasági reformprogram (ERP) által biztosított vállalkozásalapítási hitel –  
Általános) 

ERP-tőke vállalkozásalapításhoz

	# 500 000 euró értékig terjedő támogatás a vállalkozás saját tőkéjének erősítése érdekében
	# Vállalkozások alapítása és konszolidálása az indítást követő 3 éven belül
	# A beruházások 40%-ának finanszírozása biztosítékok nélkül
	# Hitelekhez való egyszerűbb hozzáférés: A KfW átvállalja a hitelkockázatot
	# 15 éves futamidő, 2,82%-os THM-től
	# Az első hét évben csupán kamatfizetéssel, törlesztőrészletek nélkül
	# A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: ERP-Kapital für Gründung 

ERP-tőke vállalkozásalapításhoz 

Digitalizációs és innovációs célokra felvehető ERP-hitelek

	# 25 000 és 25 millió euró közötti hitelösszeg és a hitel kiegészítéseként szolgáló támogatás
	# Innovációs és digitalizálási beruházásokra és forgóeszközökre
	# Vállalkozások és szabadfoglalkozású személyek részére
	# Hitelekhez való egyszerűbb hozzáférés: A KfW a kockázatok akár 70%-át is átvállalhatja a 

számlavezető banktól
	# A futamidővel kapcsolatban lásd a Kondíciók áttekintése című tájékoztató oldalt,  

1,00% THM-től
	# A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: ERP-Digitalisierungs- und 

Innovationskredit (Digitalizációs és innovációs célokra felvehető ERP-hitelek) 

A szövetségi tartományok által biztosított támogatott hitelek

A szövetségi tartományok által biztosított támogatott hitelek teljes körű és aktuális áttekintését 
online, a Förderdatenbank (Támogatási adatbázisban) találja. 

https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=073%20074
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=075%20076
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Kapital-f%C3%BCr-Gr%C3%BCndung-(058)/
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=380%20390%20391
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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B. Személyi biztosítékok (Bürgschaft)

A hitel felvételéhez a hitelfelvevőnek szokásos banki biztosítékokat kell nyújtania. Ebben nyújt-
hat segítséget a vonatkozó szövetségi tartomány támogatást nyújtó, állami tulajdonú bankjai 
(Bürgschaftsbank) által a hitelfelvevő rendelkezésére bocsátott személyi biztosíték (Bürgschaft).

	# A beruházási és forgóeszközhitelek a teljes hitelösszeg legfeljebb 80%-ával egyenértékű  
személyi biztosítékra vállalhatnak kezességet.

	# A személyi biztosíték összege azonban nem haladhatja meg az 1,25 millió eurót.
	# A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: Bürgschaftsbanken  

(Támogatást nyújtó, állami tulajdonú bankok) 

C. Részvételi tőke 

Mikromezzanine alapok (Mikromezzaninfonds)

	# Új vállalkozás alapításakor vagy a meglévő vállalkozói tevékenység folytatása során szükséges 
egyes beruházások támogatása, valamint a vállalkozások utódlása során fellépő finanszírozás, 
illetve a forgóeszközök finanszírozása

	# 228 millió euró értékű alapvolumen (I. és II. típusú alap)
	# Csendestársi részesedés max. 50 000 euróig terjedő értékben a kisvállalkozások és vállalkozása-

lapítók részére
	# Csendestársi részesedés max. 150 000 euróig terjedő értékben a szakképzéseket tartó, nők vagy 

migrációs hátterű személyek által vezetett vagy munkanélküliség okán megalapított vállalko-
zások részére

	# 10 éves futamidő
	# Törlesztőrészletek fizetésére csak a 7. évtől kerül sor, 3 egyenlő, éves részletben
	# A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: Mikromezzaninfonds  

(Mikromezzanine alapok) 

High-Tech Gründerfonds (HTGF)

	# Kockázatitőke-alap különösen innovatív és technológiaorientált vállalkozások részére
	# A jelenlegi üzleti tevékenységüket nem több mint 3 éve felvett vállalkozások részére
	# A finanszírozásra való jogosultság előfeltételei: Ígéretes kutatási eredmények, innovatív tech-

nológiai alap, kecsegtető piaci helyzet
	# Az alap először legfeljebb 1 millió euró értékű összeggel működik közre, egy vállalkozás rend-

szerint legfeljebb 3 millió euró értékű támogatásban részesülhet.
	# A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: HTGF

Az interneten tájékozódhat a szövetségi kormánynak a részvételi tőke területén biztosított 
további pénzügyi eszközeiről.

https://www.vdb-info.de/mitglieder
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
https://www.htgf.de/de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/financing-start-ups-and-growth-overview-of-funding-instruments.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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D. Vissza nem térítendő támogatások 

Vállalkozásalapítási hozzájárulás

Az I. típusú munkanélküli ellátásban (Arbeitslosengeld I) részesülők bizonyos feltételek esetén a 
munkaügyi ügynökségüknél (Arbeitsagentur) vállalkozásalapítási hozzájárulást (Gründung-
szuschuss) igényelhetnek.

	# Havi hozzájárulás az utolsó munkanélküli ellátás összegében és további 300 euró a kötelező 
társadalombiztosítási járulékhoz tartozó pótlék formájában (6 hónapig)

	# Havi hozzájárulás 300 euró értékben, amennyiben igazolni tudja, hogy teljes munkaidőben 
önálló vállalkozóként dolgozik (összesen 9 hónapon keresztül)

	# A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: Gründungszuschuss  
(Vállalkozásalapítási hozzájárulás)  

Munkakezdési ellátás

Az II. típusú munkanélküli ellátásban (Arbeitslosengeld II) részesülők bizonyos feltételek mellett 
a munkaügyi ügynökségüknél (Arbeitsagentur) munkakezdési ellátást (Einstiegsgeld) igényelhetnek.

	# A támogatás legfeljebb 24 hónapon át nyújtott hozzájárulások formájában valósul meg
	# A támogatás értékét a munkanélküliség időtartama és az álláskeresővel egy háztartásban élők 

szükségleteinek kielégítésére (Bedarfsgemeinschaft) szükséges összeg mértéke határozza meg
	# A munkakezdési ellátás (Einstiegsgeld) mellett az önálló vállalkozók számára kölcsön, vala-

mint az anyagi javak beszerzéséhez nyújtott hozzájárulások is biztosíthatók
	# A hozzájárulások nem haladhatják meg az 5000 eurót, a kölcsön azonban igen
	# A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: Einstiegsgeld (Munkakezdési 

ellátás) 

A tanulmányok befejezését követő vállalkozásalapítás esetén igényelhető hozzájárulások

EXIST-Gründerstipendium (alapítási ösztöndíj) és EXIST-Forschungstransfer (technológia-
transzfer)

	# Végzett hallgatóknak, felsőoktatási intézmények kutatóinak és az egyetemeken kívüli kutató-
intézeteknek vállalkozás megalapítása előkészítése érdekében nyújtott hozzájárulások

	# A létrehozni kívánt vállalkozás üzleti tevékenységét már a felsőoktatási intézmény falain belül 
el kellett kezdeni, például egy kutatómunka vagy fejlesztési projekt keretében.

	# A pályázatot az oktatási intézmény nyújtja be
	# EXIST-Gründerstipendium (alapítási ösztöndíj): Havi hozzájárulás: diákok: 1000 euró/hónap; 

műszaki munkatársak: 2000 euró/hónap; végzett hallgatók: 2500 euró/hónap; doktorandu-
szok: 3000 euró/hónap, családipótlék-kiegészítés (Kinderzuschlag): 150 euró/gyermek/hónap

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/gruendungsfoerderung
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További információk online:
	# A Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium vállalkozásalapítási portálja    

(www.existenzgruender.de)
	# Alapítók platformja (www.gruenderplattform.de)
	# Tájékoztató szórólap „Gründerzeiten“ 

	# Működési kiadások támogatása legfeljebb 10 000 euró terjedelemben egyéni vállalkozások 
részére (csoportos vállalkozások esetében legfeljebb 30 000 euró) és coaching támogatása 5000 
euró értékben

	# EXIST-Forschungstransfer (technológiatranszfer): Termékfejlesztés támogatása a tudományos 
intézmény keretein belül: Személyzeti kiadások támogatása legfeljebb 4 munkahelyre vonat-
kozóan, valamint a működési kiadások támogatása legfeljebb 250 000 euró terjedelemben.

	# A vállalkozás alapítási szakaszának támogatása: 180 000 euróig terjedő hozzájárulás
	# A következő hivatkozásra kattintva további információkat talál: EXIST-Gründerstipendium 

(alapítási ösztöndíj), EXIST-Forschungstransfer (technológiatranszfer) 

A koronavírus okozta gazdasági nehézségeket áthidaló segélyek

A szövetségi kormány gazdasági ágazattól függetlenül pénzügyi támogatást kínál a kis- és  
középvállalkozásoknak, hogy a forgalom visszaesése ellenére eleget tudjanak tenni a működési 
likviditási igényeknek. Az aktuális információkért keresse fel a következő weboldalt:  
Überbrückungshilfe (Áthidaló segélyek)  

Vállalkozások kivásárlása

Egy új vállalkozás alapításán túl fennáll egy meglévő vállalkozás kivásárlásának lehetősége is.  
A szövetségi kormány és a tartományok ebben az esetben is különböző ajánlatokat bocsátanak 
rendelkezésre, amelyeket egy vállalkozás kivásárlásakor könnyen felhasználhat, és ezáltal  
egyszerűsítheti a folyamatot.

A nexxt-change nevű weboldal a vállalkozások kivásárlásának online börzéje. Az online térben 
megvalósuló börze keretén belül értékesíteni kívánt vállalkozásokat hirdethetnek meg, és a  
vállalkozás kivásárlása iránt érdeklődő felek gyorsan és könnyedén megtalálhatják az igényeik-
nek megfelelő ajánlatokat. Ezenkívül részletes tájékoztatást találhat a vállalkozások utódlásának 
megtervezésére és finanszírozására vonatkozóan. A szövetségi kormány és a tartományok támo-
gatási programjai kedvezményes kölcsönöket, személyi biztosítékokat és tanácsadói támogatást 
nyújtanak a vállalkozások jogutódainak. A következő hivatkozásra kattintva további információ-
kat talál: nexxt-change Unternehmensbörse. (nexxt-change vállalkozásbörze). 

https://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html

