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Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17
Az alapkezelők kiválasztására vonatkozó felhívás meghirdetésre kerül 2017. március
31-ig. Végső Kedvezményezettek kiválasztásának megkezdése: 2017. IV. negyedév

A felhívás célja:
A Tőkeprogram célja növekedési potenciállal bíró innovatív termékkel, vagy szolgáltatással
rendelkező vállalkozások expanziójának segítése kockázati tőkejuttatással. A Tőkeprogram
segítségével megerősödik a hazai innovációs ökoszisztéma, valamint az intelligens és
fenntartható városfejlesztési célokat szolgáló (smart city) projektek kerülnek támogatásra. A
kiválasztásra kerülő alapkezelők prioritásként kezelik a Nemzeti Intelligens Szakosodási
Stratégiában (S3) megfogalmazott ágazati és horizontális prioritásokhoz, továbbá az
intelligens technológiákhoz kapcsolódó termékek, szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó
projekteket.
Finanszírozás összege:
A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként
meghatározott feltételektől függően a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet 16. alcíme szerinti
jogcím alkalmazása esetén 200-1.500 millió Ft értéksávban, a 651/2014/ EU Bizottsági
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rendelet 16. Cikke szerinti jogcím alkalmazása esetén 200-2.500 millió Ft értéksávban
kaphatnak tőkebefektetést egy Pénzügyi Közvetítőtől.1
Finanszírozás formája:






Az Alap tőkeági befektetéseinek főszabályként a Végső Kedvezményezett jegyzett
tőkéjének, illetve tőketartalékának megemelésével – új társaság alapítása esetén a
jegyzett tőke, illetve a tőketartalék befizetésével – kell megvalósulnia.
A 255/2014 Korm. rendelet 16. Alcím „A kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím
keretében kiváltási tőke2 biztosítására abban az esetben kerülhet sor, ha a kiváltási
tőkéhez kapcsolódóan a támogatható Végső Kedvezményezettbe történő
befektetések valamennyi fordulójában a 255/2014 Korm. rendelet 38§ (3) pontjában
foglaltakkal összhangban legalább 50%-nak megfelelő új tőkét is bevonnak.
Az Alap általi kivásárlás/felvásárlás, azaz egy vállalkozás saját tőkéjéből legalább
ellenőrző részesedés megvásárlása a jelenlegi tulajdonosoktól a vállalkozás
eszközeinek és működésének átvétele céljából nem megengedett a Tőkeprogram
keretében.

Megszerzett tulajdonrész:
Az Alap nem célozhat meg 50%-nál nagyobb induló és összességében 80%- nál3 nagyobb
részesedést a Végső Kedvezményezett vállalkozásban.
Befektetés időtartama:
A befektetések időtartama 2-7 év.
KFI Tematikus Célra vonatkozó előírások:
A támogatott Végső Kedvezményezettnek kutatás-fejlesztési, vagy innovációs
tevékenységet is kell vállalnia. Ebbe beletartozik:




az alap és alkalmazott kutatásra,
kísérleti fejlesztésre,
valamint innovációra épülő termékek és szolgáltatások létrehozatala és piacra vitele.
Innováció alatt értjük a technológiai, az eljárási és az üzleti modell innovációt is.

A felhasználási célnak közvetlenül, vagy közvetve illeszkednie kell az S3 céljaihoz vagy
szakosodási irányaihoz. A nemzeti ágazati és horizontális prioritások, és intelligens
szakosodási specializációk a következők:
- Egészséges társadalom és jólét;
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A tőkealap jegyzett tőkéjének maximum 40 százaléka (78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján), amennyiben
ez az összeg nem haladja
meg a 15 millió €-t (255/2014 Korm. rendelet „16. Kockázatfinanszírozási támogatás alcímében rögzített felső
korlát), azzal, hogy az alapkezelőnek
törekednie kell egy jól, a piaci normáknak megfelelően diverzifikált portfólió kialakítására.
2 A 255/2014 Kormányrendelet 2. § (1) 50. pontja alapján „kiváltási tőke”: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.
cikk 78. pontja szerinti tőke
(Egy vállalkozás létező részvényeinek megvásárlása egy korábbi befektetőtől vagy tulajdonostól)
3 50-80% közötti részesedésszerzés esetén a céltársaság elveszíti KKV státuszát (lásd vonatkozó EU-s
szabályok), mely nem akadálya a
befektetési döntés meghozatalának, de a céltársaságot mindenképpen tájékoztatni kell erről.
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- Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
- Tiszta és megújuló energiák;
- Fenntartható környezet;
- Egészséges és helyi élelmiszerek;
- Agrár-innováció,
- IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások;
- Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet;
- Intelligens technológiák.
Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek,
technológiailag innovatívak.
Olyan felhasználási cél is támogatható, amely csak közvetve illeszkedik az S3 prioritásokhoz
és szakosodási irányokhoz, de jó hatással lehet a gazdaságra és a társadalomra. Az ilyen
projekt és potenciál szintén támogatható, amennyiben hozzájárul az S3 folyamat céljaihoz,
és a befektetést igénylő vállalkozás ezt a kapcsolódást képes bemutatni.
Tőkeprogram keretében finanszírozható felhasználási célok:
Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső
Kedvezményezett által kizárólag olyan felhasználási célok érdekében használható fel,
amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:
1.1 A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények
a) A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a
megvalósítására (azaz a Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges
felhasználására) Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül, a
Végső Kedvezményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor.
Magyarországon kívüli (EGT-n belüli) székhely esetén a forrásokat igazolható módon
Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kell felhasználni.
b) A felhasználási cél a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Eljárási
Rendelet) 5. számú mellékletében meghatározott elszámolható költségek
finanszírozására vonatkozik, ideértve különösen a pénzügyi eszközökre vonatkozó,
az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletének 5.2 pontjában részletezett speciális
elszámolhatósági szabályokat.
c) A végső kedvezményezetteknek újdonságtartalommal bíró projektet kell
megvalósítaniuk. A városfejlesztési projektek közül csak az intelligens és fenntartható
városfejlesztési célokat szolgáló (smart city) projektek támogathatók.4
1.2 A felhasználási célra vonatkozóan az ÁCSR 21. (a 255/2014 Korm. rendelet szerinti „16.
A kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím) körében elvárt további követelmények:
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Olyan település, ahol megvalósul a fizikai, digitális, és humán rendszerek hatékony integrációja az épített
környezetben, hogy fenntartható, prosperáló és inkluzív jövőt biztosítson lakóinak. A „smart city” projektek
fontos ismérve, hogy nem kínálat, hanem igényvezéreltek.”
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1. A támogatható vállalkozások olyan vállalkozások, amelyek az első
kockázatfinanszírozási célú befektetés biztosításakor nincsenek jegyezve a tőzsdén,
és megfelelnek az alábbi feltételek legalább egyikének:
a) semmilyen piacon nem működtek még;
b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb mint 7 éve
működnek bármely piacon;
c) olyan első kockázatfinanszírozási célú befektetést igényelnek, amely – új
termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján
– meghaladja az előző 5 évben elért átlagos éves árbevételük 50 %-át.
2. A kockázatfinanszírozási támogatás irányulhat továbbá a támogatható
vállalkozásokban eszközölt kiegészítő befektetésekre is – akár a fenti 1. pont b)
alpontjában említett hétéves időszak eltelte után –, amennyiben az alábbi feltételek
mindegyike teljesül:
a) a támogatás nem haladja meg a kockázatfinanszírozás 4. pontban említett
teljes összegét;
b) az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetések lehetőségét;
c) a kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás az 651/2014/EU
Bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikke (3) bekezdésének értelmében nem
kapcsolódik az intézkedés keretében kockázatfinanszírozást nyújtó Pénzügyi
Közvetítőtől vagy a független magánbefektetőtől eltérő másik vállalkozáshoz,
kivéve, ha az új entitás vonatkozásában teljesülnek a kkvfogalommeghatározás feltételei.
3. Támogatható vállalkozásba történő tőkebefektetés és kvázisajáttőke-befektetés
esetében a kockázatfinanszírozási célú intézkedés keretében kiváltási tőkéhez csak
abban az esetben biztosítható támogatás, ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a
támogatható kkv-ba történő befektetések valamennyi fordulójában legalább 50 %-nak
megfelelő új tőkét is bevonnak.
4. A kockázatfinanszírozás teljes összege bármely kockázatfinanszírozási célú
intézkedés keretében nem haladhatja meg támogatható vállalkozásonként a 15 millió
EUR-t.
1.3. A felhasználási célra vonatkozóan az ÁCSR 16. Cikke szerinti „Regionális
városfejlesztési támogatás” jogcím körében elvárt további követelmények:
A projektnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó,
integrált településfejlesztési stratégia végrehajtását kell támogatnia.
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