1

Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások
számára új ötletekhez, új piacra lépéshez kockázati tőkeprogram
Azonosító jel: GINOP-8.2.3-17
Termékleírás
A Program keretösszege
A Program keretösszege 5,1 milliárd forint.
A Program célja
1. A „Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT1 vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez” kockázati tőkeprogram (Tőkeprogram, Program) megvalósítására egy
olyan állami tulajdonú kockázati tőkealap kerül megalapításra, amely az állami tulajdonban álló
kockázati tőkealap kezelő társaság révén tőkebefektetésekkel képes hozzájárulni a nemzetgazd asági teljesítmény növeléséhez.
2. Az inkubációs (pre-seed), magvető (seed), és induló (start-up) szakaszra fókuszáló, a hazai versenyképes IKT szektor fejlesztésére irányuló Program célja, hogy a korai életszakaszok egyikében
(pre-seed, seed vagy start-up), nagy növekedési potenciállal rendelkező infokommunikációs vállalkozások tőketámogatás segítségével ötletek megvalósítása révén új digitális termékeket vagy
szolgáltatásokat vezessenek be a hazai és preferáltan a nemzetközi piacra.
Program résztvevői és együttműködésük keretei
Tőkeprogramban résztvevők
 NGM Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság
 MFB Zrt., mint alapok alapját végrehajtó szervezet
 Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.2, mint kiválasztott Pénzügyi Közvetítő (Alapkezelő)
 Végső Kedvezményezettek, mint a Tőkeprogram keretein belül támogatásra jogosult vállalkozások
Együttműködés keretei
1. Irányító Hatóság és MFB Zrt. között létrejött Finanszírozási Szerződés
2. Az MFB Zrt. és a Pénzügyi Közvetítő között megkötött közvetítői szerződés. A Pénzügyi Közvetítő
kiválasztása in-house kijelöléssel történik, mely szerződéskötési formát, illetve annak feltételeit a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá az EU forrásokra vonatkozó keretrendszer3 szabályozza. A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (Pénzügyi Közvetítő) a 2014. évi
XVI. törvény (Kbftv.) szerinti olyan alapkezelő, amely jogosult kockázati tőkealap kezelésére Magyarország területén.4
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Informá ci ós és kommuni ká ci ós technol ógi á k
A Hi ventures és jogelődje a Corvi nus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2004. óta foglalkozik kockázati tőke a lapok kezel és ével ; jel enleg négy kockázati tőkealap tartozik a portfóliójába, melyekben összesen 24 vá llalkozás ta lálható. Ezen a l a pok a z
MFB s a já t forrá s á t képezi k és megl évő tőkéjük fel ha s zná l ha tó a GINOP forrá s ok mel l ett.
3
Az Európa i Parlament és Ta nács 1303/2013/EU rendelete, a Bizottság 480/2014/EU rendel ete, a Bi zotts á g Közl eménye
Irá nymutatás a ta gállamok számára a pénzügyi eszközöket végrehajtó testületek kiválasztásához. (2016/C 276/01), va lamint
a 2014/24/EU Irá nyel v
4
A Hi ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. a z MNB mint felügyeleti szerv á ltal felügyelt kockázati tőke alapkezel ő tá rs a s á g fogja kezel ni a Progra m futta tá s á hoz s züks éges a l a pot.
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3. Az MFB Zrt. közvetítői szerződést köt a kiválasztott Pénzügyi Közvetítővel.
4. A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő jogosulttá válik a Tőkeprogram keretein belül a Tőkeprogram
végrehajtására az alábbiak szerint: támogatásra jogosultak azon igénylők, amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik, illetve a Tőkeprogramban használt támogatási kategóriák szerint, valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.
A Program megvalósításának földrajzi behatárolása
A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban
kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.
A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája
Megcélzott vállalkozá- Támogatásra a 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,5 valamint e
sok
rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások
jogosultak,6 amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik –
azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategóriák közül legalább egy felté teleit szükséges maradéktalanul teljesíteni 7 – valamint a Pénzügyi Közvetítő
befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak. A Végső Kedvezményezettekkel kapcsolatos további elvárás, hogy olyan infokommunikációs tevékenységet indítani kívánó vagy folytató vállalkozások legyenek,
amelyek
 A meghatározott TEÁOR’088 tevékenységgel rendelkeznek
 És/vagy a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább
50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista) származott
 És/vagy az üzleti terv alapján az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista) fog származni a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelem benyújtását követő három
üzleti évben
A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:
 Magas növekedési potenciállal rendelkeznek
 Olyan digitális termékeket és / vagy szolgáltatásokat fejlesztenek ki és
vezetnek be, melyekre megfelelő piaci kereslet várható
 Előnyben részesülnek a nemzetközileg versenyképes projektek
 Előnyben részesülnek továbbá az angyalbefektetővel, mentorral rendelkező projektek
 Közép-Magyarország régión kívüli bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozások
5

A 255/2014 Kormá nyrendelet 2. § (1) 103. pontja alapján „tőzsdén nem jegyzett kkv”: a 651/2014/EU bizottsá gi rendel et
2. ci kk 76. pontja szerinti kis- és középvállalkozás (olyan kkv, a mely nem s zerepel a tőzsde hiva talos jegyzékében, ki véve a z
a l terna tív keres kedés i pl a tformoka t).
6
A 255/2014 Kormá nyrendelet 17. a lcíme s zerint nyújtott támogatás esetén a maximális tá moga tá s ta rta l om i nnova tív 5
évnél fiatalabb kisvállalkozások esetén 1,6 mi llió eurónak megfelelő forintösszeg, 5 évnél i dős ebb ki s vá l l a l kozá s ok va gy
középvá l l a l kozá s ok es etén 200 ezer euróna k megfel el ő fori ntös s zeg.
7
Ezek pontos rés zl etei t l á s d a „Tőkebefektetés ek á l l a mi tá moga tá s i ka tegóri á ja ” című rés z ben.
8
Az el foga dott TEÁOR’08 kódok tel jes l i s tá já t a „Megcél zott i pa rá ga k” s or ta rta l ma zza
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Befektetések

Alapkezelő az alábbi három csoportba tartozó Befektetéseket hajthat végre
a Tőkeprogram keretében
 Inkubációs (pre-seed) befektetések: az inkubációs életszakaszban történik az ötlet fázisban lévő elképzelések üzleti tartalommal való megtöltése, valamint az ötletgazdák felkészítése a későbbi tőkebevonásra.
 Magvető (seed) befektetések: a magvető fázis alatt valósul meg a termékfejlesztés jelentős része és néhány esetben elkezdődik a piaci
validálás is.
 Induló (start-up) befektetések: ebben az életszakaszban történik a termék piaci bevezetése, vagy az értékesítés növelése, új piacokra való belépés.
Megcélzott iparágak A Tőkeprogram keretében induló IKT vállalkozások részesülhetnek támogatásban – az infokommunikációs ágazati illeszkedés a cég tevékenysége
és/vagy 50% feletti árbevételi forrása alapján állapítható meg az alábbi
TEÁOR’08 kódok alapján:
 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
 5821 Számítógépes játék kiadása
 5829 Egyéb szoftverkiadás
 6110 Vezetékes távközlés
 6120 Vezeték nélküli távközlés
 6130 Műholdas távközlés
 6190 Egyéb távközlés
 6201 Számítógépes programozás
 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 6203 Számítógép-üzemeltetés
 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
Finanszírozás összege A Végső Kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától),
és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől, valamint az állami támogatási kategóriára vonatkozó korlátoktól függően 9-500 millió Ft. 9
Finanszírozás formája Elsődlegesen a céltársaság számára juttatott tőkeemelés (meglévő részesedés megvásárlása kizárt). A tőkebefektetést kiegészítheti tulajdonosi hitel,
vagy konvertálható kölcsön.
Megszerzett tulajdon- Az Alap befektetései által megszerzett összes részesedés irányadó maximárész
lis mértéke: 49,9%.
 Inkubációs befektetésnél 9%.
 A másik két életszakaszban a tulajdonrész jellemzően a 25-50%-os sávban lesz, a Végső Kedvezményezettnek adott első befektetési körben
gyakran 25% alatt.
 Speciális, egyedi helyzetek, befektetések kezelése miatt meghatározott

9

A 255/2014 Kormá nyrendelet 17. a lcíme s zerint nyújtott támogatás esetén a maximális tá moga tá s ta rta l om i nnova tív 5
évnél fiatalabb kisvállalkozások esetén 1,6 mi llió eurónak megfelelő forintösszeg, 5 évnél i dős ebb ki s vá l l a l kozá s ok va gy
középvá l l a l kozá s ok e s etén 200 ezer euróna k megfel el ő fori ntös s zeg.
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bővített maximum korlát, hogy az Alap nem célozhat meg 50%-nál nagyobb induló és összességében 80%-nál 10 nagyobb részesedést a Végső
Kedvezményezett vállalkozásban.
Befektetés időtartama A Végső Kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától)
függően a befektetések időtartama 2-7 év.
Exit formái
Nincs preferált exit forma, valamennyi lehetséges exit út elképzelhető a
hozam maximalizálása érdekében (értékesítés szakmai vagy pénzügyi befektetőknek, IPO, visszavásárlás).
A Tőkeprogram időbeli keretei
 Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2017. június 1-től kezdve, az Alapkezelő kiválasztásának
függvényében
 Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni
 Elszámolási időszak vége: 2023. december 31.
 Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31.
 (Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.)
 A tőkealap futamideje 13 év.
Tőkebefektetések állami támogatási kategóriája
 A Programban elsősorban a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet11 42-46. § szerinti induló vállalkozásoknak12 nyújtott támogatás (a továbbiakban: induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás) feltételei szerint kerülnek kihelyezésre a befektetések.
 Emellett lehetőség van a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 100. § szerinti csekély összegű támogatásnak minősülő tőkejuttatásnak megfelelő kihelyezésekre is (a továbbiakban: csekély összegű
támogatás).13
Magántőke aránya
Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás esetében nincs kötelező
előírás a magánforrás bevonására. Ugyanakkor az Alapkezelőnek a tőkeáttételi hatás érdekében
minden egyes kihelyezés esetében törekednie kell külső magánbefektetők bevonására az egyes tranzakciók szintjén, co-investment konstrukcióban. A magántőke-bevonás ösztönzésének fő eszköze a
projekt ötletek értékelési rendszere, ahol pozitívabb elbírálásban részesül az angyalbefektetővel vagy
mentorral rendelkező vállalkozás.
A Tőkeprogram keretében finanszírozott befektetések formája és maximális mértéke
A Végső Kedvezményezett fejlettségi szintjétől (életszakaszától) és a befektetési tárgyalási folyamat
eredményeként meghatározott feltételektől, valamint az állami támogatási kategóriára vonatkozó
korlátoktól függően 9-500 millió Ft,14 figyelembe véve az alábbiakat:
10

50-80% közötti részesedésszerzés esetén a céltársaság elveszíti KKV s tátuszát (lásd vonatkozó EU -s s zabályok), mel y nem
a ka dá l ya a befektetés i döntés meghoza ta l á na k, de a cél tá rs a s á got mi ndenképpen tá jékozta tni kel l erről .
11
A 2014-2020 progra mozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami
tá moga tá s i s za bá l yokról s zól ó 255/2014. (X. 10.) Korm. rendel et
12
A 255/2014. Kormá nyrendelet 42.§ a értelmében a 17. a lcím szerinti „Induló vállalkozásoknak nyújtott támoga tá s ” a zon
tőzs dén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely l egfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem összefonódá s útjá n
jött l étre és még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, a mely nem kerül hi va ta l os bejegyzés re, a z öt éves
peri ódus kezdete a ga zdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófiz etés kezdő i dőpontja .
13
E jogcím a l kalmazására kizárólag a bban a z esetben va n lehetőség, amennyiben a potenci á l i s Végs ő Kedvezményezett
tá mogatása a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42-46. § s zerinti induló vá llalkozásoknak nyújtott tá moga tá s jogcím a l a tt
nem fi na ns zírozha tó.
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A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő köteles a tőkealapból működtetett állami támogatási programot a
37/2011. Korm. rendelet alapján a Támogatásokat Vizsgáló Irodának bejelenteni.
A Tőkeprogram keretén belül a Pénzügyi Közvetítő által az egy Végső Kedvezményezett vonatkozásában megvalósított befektetés állami támogatási kategóriára vonatkozó korlátai:
 A 255/2014 Kormányrendelet 17. alcíme szerinti Induló vállalkozásoknak15 nyújtott támogatás
támogatási kategória alkalmazása esetén
- Ha a támogatás formája sajáttőke-befektetés, kvázisajáttőke-befektetés, kamatlábcsökkentés
vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja
meg a 0,8 millió eurót.
- Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel,
annak névértéke nem haladhatja meg a 2 millió eurót. Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a névérték legmagasabb összege a fenti összeg, valamint a 10 év és a hitel
tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre vonatkozó
legmagasabb összeggel.
- A Végső Kedvezményezett támogatásban részesülhet a fentiekben meghatározott támogatási
eszközök kombinációja révén is, ha az egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az
adott eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a kombinált eszköz részét képező másik eszközre vonatkozóan
megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának meghatározásához.
- Innovatív16 vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetében a fenti ekben előírt maximális
összegek megkétszerezhetők.
 Az eseti jelleggel alkalmazni kívánt csekély összegű támogatás alkalmazása esetében a Magyarországon a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 46. alcíme („Csekély összegű támogatás”) alapján
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma a folyó és az azt megelőző két
pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásában nem haladja meg a
200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
A befektetések nagysága az állami támogatási kategóriára vonatkozó korlátoktól és az üzleti terv
konkrétumaitól függ.
Tőkeprogram keretében finanszírozható felhasználási célok
Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső Kedvezményezett
14

A 255/2014 Kormá nyrendelet 17. a lcíme s zerint nyújtott támogatás esetén a maximális támoga tá s ta rta l om i nnova tív 5
évnél fiatalabb kisvállalkozások esetén 1,6 mi llió eurónak megfelelő forintösszeg, 5 évnél i dős ebb ki s vá l l a l kozá s ok va gy
középvá l l a l kozá s ok es etén 200 ezer euróna k megfel el ő fori ntös s zeg.
15
A 255/2014. Kormá nyrendelet 42.§ a értelmében a 17. a lcím szerinti „Induló vállalkozásoknak nyújtott támoga tá s ” a zon
tőzs dén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely l egfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem összefonódá s útjá n
jött l étre és még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, a mely nem kerül hi va ta l os bejegyzés re, a z öt éves
peri ódus kezdete a ga zdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófiz etés kezdő i dőpontja .
16
A 255/2014 Korm. rendel et 2. § (1) 42. pontja s zeri nt „i nnova tív vá l l a l kozá s ”: a z a vá l l a l kozá s :
a ) a mely független szakértő által készített értékeléssel alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új, az iparági techni ka
mi ndenkori állásához képest jelentős ja vulást jelentő, ugyanak kor technológiai va gy i pari probl émá k kocká za tá t hordozó
termékeket, s zol gá l ta tá s oka t va gy fol ya ma toka t fejl es zt ma jd ki ; va gy
b) a melynek kutatás-fejlesztési költségei az összes működési költség legalább 10%-át teszik ki a tá mogatá s nyújtá s á t me gel őző három év l egalább egyi kében, illetve pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vá llalkozás esetében ugyanezen
a rá nyt a folyó pénzügyi i dős za k függetl en könyvvi zs gá l ó á l ta l hi tel es ített pénzügyi ki muta tá s á ba n kel l ki muta tni .
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által kizárólag olyan felhasználási célok érdekében használható fel, amelyek eleget tesznek az
alábbi feltételeknek:
 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. 17
 A felhasználási cél a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a 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.
 Az elszámolható költségekre vonatkozó alábbi – vagy a mindenkor hatályos jogszabályok által
meghatározott – százalékos korlátok betartásra kerülnek, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerülhetnek átcsoportosításra/módosításra:
Elszámolható költség/Összes elszáKöltségtípus
molható költség maximális mértéke
1. Projekt-előkészítés, tervezés
5%
2. Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)
2%
3. Projektmenedzsment
2,5%
EU-s források felhasználásához kapcsolódó tájékoztatás,
4.
0,5%
nyilvánosság biztosítása
5. Könyvvizsgálat
0,5%
6. Általános költségek (rezsi)
1%
A Programból kizártak köre
A Tőkeprogram keretében a befektetés nem használható fel az alábbi célokra:
1. A 1303/2013/EU rendelet alapján nem nyújtható támogatás:
a) olyan projekthez, amely gazdaságilag nem életképes;
b) a Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA)
finanszírozására;
c) vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve vissza nem térítendő támogatás
nem használható a befektetett összeg visszafizetésére;
d) a befektetési döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag
és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására.
2. A 1301/2013/EU rendelet alapján nem nyújtható támogatás:
a) dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalomba hozatala céljából,
b) atomerőművek leállítása és építése céljából,
c) a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokra;
d) repülőtéri infrastrukturális beruházásokra, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével,
vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez
szükséges beruházások kísérik.
3. A finanszírozási szerződés alapján továbbá nem támogatható az a projekt, amelynél a
17
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támogatás célja az alábbi üzleti tevékenységek valamelyikének finanszírozása:
a) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység,
amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember
reprodukciós célú klónozását);
b) valamennyi típusú fegyver- és lőszergyártás és -kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen
jellegű katonai műveletek;
c) kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;
d) online szerencsejátékok és online kaszinók;
e) pornográfia és prostitúció;
f) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük
kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a 3. a)–e) és 2. a)-b) pontokban említett
tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való
illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése.
4. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program szabályos, hatékony és eredményes
végrehajtása érdekében továbbá nem nyújtható támogatás: 18
a) funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítására, azzal, hogy nem tekinthetők funkcionálisan
önállónak azok a projektek, amelyek egyazon projekt gyártási vagy műszaki folyamatainak vagy
a projekt tárgyának mesterséges felosztása/részekre bontása révén jöttek létre;
b) a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás
(pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására;
c) üzletrész, részvény, más társasági részesedés vásárlás finanszírozására, illetve egyéb értékpapír
vásárlására;19
d) a Végső Kedvezményezett vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető
tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól,
valamint e személyek vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a
Végső Kedvezményezett partner-, vagy kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések
finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó
beszerzések finanszírozására;
e) kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési célú
eszközvásárlások és eszközfejlesztések – ideértve az ilyen típusú ingatlanfejlesztéseket is –
finanszírozására;
f) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) I. mellékletében felsorolt
mezőgazdasági termékek előállítására irányuló projektek finanszírozására.
A Tőkeprogram keretében nem nyújtható Befektetés az alábbi kizáró okok hatálya alá eső Végső
Kedvezményezett számára:
1. A 1301/2013/EU rendelet alapján nem nyújtható támogatás:
a) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.
2. Az Eljárási rendelet alapján nem nyújtható támogatás annak a vállalkozásnak,
a) amely a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási- vagy egyéb - a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
c) amely jogszabályban vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
18
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d)

e)

f)

g)
h)
i)

nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát
visszavonja,
amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti követelményeknek, azaz
i. nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
ii. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben
foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
iii. nem minősül átlátható szervezetnek;
amely mint költségvetési szerv, gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi
tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság (végső) kedvezményezett a
2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének
megvalósítása során a támogatási szerződésben (illetve a végső kedvezményezettel kötött
szerződésben vagy a kezességvállalói nyilatkozatban) rögzített ütemezéshez képest felmerült
késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll;
amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges
körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes
előnyhöz jusson;
amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a befektetéssel létrejött
projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
amely legkésőbb az első befektetési részlet folyósításig a projekt megvalósításának
elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyező határozattal, vagy az annak megadására
vonatkozó kérelem benyújtását igazoló dokumentumokkal nem rendelkezik.

3. A finanszírozási szerződés alapján nem nyújtható támogatás annak a vállalkozásnak,
a) amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); 20
b) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását
rendelte el;
c) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1), vagy más jogszabály
értelmében nem részesülhet támogatásban;
d) amely nem rendelkezik a művelet keretében nyújtandó termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó konkrét követelményekhez, a pénzügyi tervhez és a végrehajtás határidejéhez
megfelelő szükséges adminisztratív, pénzügyi és működési kapacitással.
4. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program szabályos, hatékony és eredményes
végrehajtása érdekében továbbá nem nyújtható támogatás:
a) olyan vállalkozásnak, amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
b) olyan vállalkozásnak, amely uniós támogatásból finanszírozott pénzügyi eszközből korábban
nyújtott nem teljesítő kölcsönnel rendelkezik;
c) olyan vállalkozásnak, amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy
jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében
az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik;
d) a magyar és az EU-s jogszabályokban foglalt pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának
megelőzésére vonatkozó rendelkezéseknek nem megfelelő Végső Kedvezményezettek
20
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számára;
e) olyan vállalkozásnak, amely a 2007-2013 közötti programozási időszakban jogosulatlan
forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrásfelhasználás(oka)t valósított meg és az
abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett
eleget.
f) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással
rendelkezők adatbázisában,
g) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők
adatbázisában.
5. Az állami támogatási szabályok, azaz a 255/2014 (X.10.) Korm. rendelet alapján nem nyújtható
támogatás:
a) a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek
támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához
és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás,
b) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás,
c) az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás,
d) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásának és
forgalmazásának ágazatában,
i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre; vagy
ii. amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az
elsődleges termelőknek;
e) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
6. A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 46. alcíme („Csekély összegű támogatás”) alapján továbbá
nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú
támogatások:
a) közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára
teherszállító járművek megvásárlására. Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az olyan
integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet képvisel:
ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a hulladékgyűjtési és
feldolgozási szolgáltatások.
b) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (1) hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott támogatás,
c) hitel formájában nyújtott támogatás esetén az a vállalkozás, amelyet kollektív
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi
eljárás alá lenne vonható.
7. A 255/2014 Korm. rendelet 17. alcíme („Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás) alapján
továbbá nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:
a) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását
elősegítő támogatás;
b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.
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Amennyiben egy vállalkozás az 5. c)-d) és a 6. b) pontokban említett kizárt ágazatokban is tevékenykedik, támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha megfelelő eszközökkel – így például a tevékenységek szétválasztásával vagy a költségek megkülönböztetésével – biztosított, hogy az ezen kizárt
ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek a 255/2014 Korm. rendeletszerinti támogatásban.

Indikátorok
A Tőkeprogramhoz kapcsolódó GINOP 8 indikátorok
A Tőkeprogram keretein belüli célérték
pénzügyi eszközökre vonatkozóan
A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz
Nem megbecsülhető22
illeszkedő magánberuházás 21
Vissza nem térítendő támogatáson kívüli más pénzügyi
120-160
támogatásban részesülő vállalkozások száma
Állami támogatás formája
Az állami támogatásról szóló igazolást a vállalkozásnak, mint az állami támogatás végső kedvezményezettjének a nyújtott állami támogatás támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról a
Hiventures Zrt. adja ki.
A végső kedvezményezett minden támogatási formára és forrásra vonatkozóan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amennyiben más támogatott program keretében, illetve más támogatott
eszköz révén támogatásban részesül.
A Program keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján uniós versenyjogi sze mpontból az alábbi jogcímeken,
a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:
Támogatható tevékenység
új digitális termékek vagy szolgáltatások korai életszakaszok
egyikében (pre-seed, seed vagy
start-up) lévő, nagy növekedési
potenciállal rendelkező infokommunikációs vállalkozások
általi fejlesztése és piacra való
bevezetése

Támogatás jogcíme
255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 6. § 8. az információs és
kommunikációs technológia
szektor nemzetközi versenyképességének növelése pontja
alapján

21

Támogatási kategória
Induló vállalkozásnak nyújtott
támogatás (255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet 7. § 6. pont)
Csekély összegű támogatás,
(255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 7. § 23. pont)

A vi s s za nem térítendő tá moga tá s tól el térő jel l egű tá moga tá s
A Progra m tá mogatási kategóriája elsősorban a 255/2014 Korm. rendelet 17. a lcím szerinti Induló vállalkozásokna k nyú jtott tá mogatás, mely nem vá r el kötelezően magántőke bevonást. Ma gántőke bevonás lehet, hogy l esz egyes befektetéseknél , de nem kötelező, ezért jelenleg nehezen megbecsülhető e Progra m i ndi ká tor tel jes ítés hez történő hozzá já rul á s a .
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