Beruházási tőkeprogram
I. A tőkeprogram általános leírása
Keretösszeg
5 Mrd Ft
A program célja
A projekt keretében eszközbeszerzésre, telephelyfejlesztésre, innováció vagy
energiahatékonysági célú fejlesztésre kap tőkét a végső kedvezményezett. A
projektgazda projekttársaságot hoz létre, amiben az Alap tőkeemelést hajt
végre. A fejlesztés keretében beszerzett eszközöket a projekttársaságban kell
aktiválni.
A projekt keretében ágazati megkötés nélkül juthatnak KKV-k és
nagyvállalkozások tőkebefektetéshez. Cél a helyi gazdaság élénkítése, a
foglalkoztatottság növelése, a helyi vállalkozások növekedési feltételeinek
javítása.
A projekteknek illeszkednie kell Kecskemét város Integrált Területfejlesztési
Stratégiájához (ITS), különösen az alábbi tematikus célhoz: „A helyi
adottságokat figyelembe vevő gazdaságfejlesztés ösztönzése, a
munkaerőmobilitás ösztönzése, a vállalkozóbarát gazdasági környezet
erősítése, a helyi KKV-k versenypozícióinak javítása, a kiemelt járműipari térség
minősítésben rejlő lehetőségek kiaknázása”.

A program
résztvevői és az
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A Városi Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) elsődleges célja olyan városfejlesztési
projektek és beruházások támogatása, amelyek pénzügyi szempontból
várhatóan életképesek, ugyanakkor nem vonzanak elegendő mennyiségű
finanszírozást.
A programban résztvevő szereplők:
• Kecskemét Fejlődéséért Alap (Alap)
• Városi Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő)
• Végső kedvezményezettek
• Alapkezelő szerződött partnere(i)
A tőkeprogram keretében megvalósuló projekt helyszíne Kecskemét, az ITS-ben
meghatározott lehatárolás alapján, illetve a finanszírozott cég székhelyének
vagy telephelyének Kecskeméten kell lennie.
Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2017. szeptember 1-től kezdve.
Befektetési döntést legkésőbb 2027. szeptember 1-ig lehet hozni. Az Alap
futamideje 15 év.
A Programban a
• 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 13-20 §-a szerinti Regionális beruházási
támogatás
• 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 39. §-a alapján Energiahatékonysági
intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás
• 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 28.§ és 31-32.§-a alapján Az induló
vállalkozásnak nyújtott támogatás
• 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 10.§-a alapján Csekély összegű támogatás
feltételei szerint kerülnek kihelyezésre a befektetések.
(1) A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és
dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig
megőrizni.
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támogatási
szabályok

(2) A 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 6. § (6) bekezdésére tekintettel, jelen
program alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a Kedvezményezett a
651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott
kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekttel vagy a
tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(3) Regionális támogatás esetén a beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az
építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett
megrendelés napja,
bb) - a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan
megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a
napja,
bc) - a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés
hiányában - a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett
gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy
d) az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi
időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület
megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint
az előkészítő munka költségének felmerülése.
(4) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a
támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási
vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott
legmagasabb
támogatási
intenzitás
túllépéséhez.
(5) Támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból
származó állami támogatással.
(6) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy
annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.
(7) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint
előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást,
ha a támogatás összege
• regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt
összes állami támogatással együtt – figyelembe véve a
nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az
összeget, amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió
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•
•

eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költség
beruházás az adott régióban kaphat,
energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja az 50 millió
eurónak megfelelő forintösszeget.
induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a 9/2018.
(X. 19.) PM rendelet 31. § és 32. § szakaszában meghatározott
mértéket.

(8) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben,
valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások
bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(9) A csekély összegű támogatás a csekély összegű közszolgáltatási
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső
határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 9/2018.
(X. 19.) PM rendelet 10. § (1) bekezdésben meghatározott felső határig
halmozható.

Szükséges önerő

(10) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1)
bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének
megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
Kötelező jellegű önerő bevonásra kizárólag abban az esetben kerül sor, ahol ezt
a támogatási kategória kifejezetten előírja: az alkalmazni kívánt támogatási
kategóriák közül a „Regionális beruházási támogatás” és az
„Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás”
alkalmazása esetén kötelező önerő bevonás legalább a projekt összköltségének
az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő mértékben. A
„Regionális beruházási támogatás” esetében az önerő bevonásnak az alábbi
feltételek mellett kell megvalósulnia: a támogatás kedvezményezettjének az
elszámolható költségek legalább 25 %-ára kiterjedő pénzügyi hozzájárulást kell
biztosítania saját forrásaiból vagy külső finanszírozás igénybevételével, minden
állami támogatásnak minősülő állami forrástól mentes formában.

„Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás” és „Csekély összegű támogatás”
alkalmazásakor a támogatási kategória előírásai szerint nincs szükség önerő
bevonására. Az Alapkezelő ugyanakkor 10-50 százalék közötti önerőt elvárhat
a befektetési döntéstől függően.
Indikátorok
Támogatott projektek száma; Kihelyezett forrás; Teremtett munkahelyek
száma; Céltársaság árbevétele
II. Befektetési politika jellemzői
Megcélzott
A 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 5. § (1) 42. pontja szerinti mikro-, kis- és
vállalkozások
középvállalkozások, valamint továbbá a 63. pontja szerinti nagyvállalkozások.
Az „Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás” alkalmazása esetén kizárólag
azok a vállalkozások részesülhetnek támogatásban, amelyek legfeljebb öt éve
bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozások, amelyek még nem osztottak
nyereséget, nem összefonódás útján jöttek létre (kivéve, ha az
összefonódásban részt vevő legrégebben bejegyzett vállalkozás bejegyzésétől
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Felhasználási
célok

sem telt még el öt év), és nem egy másik vállalkozás tevékenységét vették át.
Azon támogatható vállalkozások esetében, amelyeket nem kell bejegyezni, az
ötéves támogathatósági időszak kezdetének az az időpont tekinthető, amikor a
vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét vagy amikor gazdasági
tevékenysége alapján adóztathatóvá válik.
A tőkeprogram keretében meghatározott felhasználási célok:
(1) Telephelyfejlesztés:
a. Új telephely, gyártócsarnok, épület építése
b. Létrehozott új munkahelyek bérköltsége két éven keresztül
(2) Eszközbeszerzés:
a. Új gyártósor, új gép, új eszköz beszerzése (tárgyi eszközök és
immateriális javak) – KKV-k esetén az eszköznek nem kell újnak
lennie
b. Eszközbeszerzés informatikai fejlesztéshez
c. Létrehozott új munkahelyek bérköltsége két éven keresztül
(3) Energiahatékonysági beruházás:
a. Épületenergetikai beruházás
b. Termelési folyamatok energetikai célú fejlesztése
(4) Innováció:
a. innovatív termékek, szolgáltatások kialakítása
b. gyártástechnológia, tevékenység fejlesztése
Lehetőség van a fenti felhasználási célok kombinációjára is a programban.
A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a
megvalósítására (azaz a Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges
felhasználására) Kecskeméten, az ITS-ben meghatározott területi lehatárolás
alapján kerül sor, illetve a finanszírozott cég székhelyének vagy telephelyének
Kecskeméten kell lennie.
A term-sheet vagy szindikátusi szerződés mellékletét képező üzleti terv rögzíti
a projekt részletes elszámolható költségeit. Az elszámolható költségekre
vonatkozó korlátokat jogcímek szerint a következő feltételek határozzák meg.
A regionális beruházási támogatáskörében elvárt követelmények (9/2018. (X.
19.) PM rendelet 13-20. §-ai alkalmazandók):
(1) A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a
tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
Kecskeméten kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás valósít meg.
Az induló beruházás fogalmát a 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 5. § (1)
32. pontja tartalmazza.
(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét
vagy, ha a beruházó Kisvállalkozásnak, illetőleg Középvállalkozásnak
minősül.
(3) Befektetés akkor nyújtható, ha a Befektetést kérelmező vállalkozás
kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott
tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt
évig, Kisvállalkozás és Középvállalkozás esetén legalább három évig
fenntartja.
(4) A fenntartási követelmény nem akadályozza a gyors technológiai
változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a
gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A
korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már
részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a Befektetést
kérelmező vállalkozás állami támogatásban nem részesülhet. Az új
eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy
nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja
nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
Nagyvállalatok esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását
eredményező induló beruházás elszámolható költségei összegének
meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési
folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét
megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés
összegét.
Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem
gyártott termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházás
esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell
haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új
tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás
megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
Elszámolható költségként kizárólag az alábbi költségeket lehet
figyelembe venni:
a. a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási
költségek;
b. az induló beruházás által létrehozott munkahelyek két évre
számított becsült bérköltsége; vagy
c. az (a) és a (b) pont kombinációja, az (a) és a (b) pont szerinti
összegek közül a magasabbat nem meghaladó mértékben.
Az elszámolható költség az (1) bekezdés(a) alpontja szerinti esetben a
következők szerint határozható meg:
a. a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti
költsége,
b. immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi
termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak)
Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §- a szerinti költsége,
c. létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a
támogatható immateriális javak vételára,
d. az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási
időszak végéig elszámolt összege.
Az (1) bekezdés (b) alpontja szerinti esetben a beruházás üzembe
helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan
létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók - Sztv. 79. §a szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordításának - ide nem értve
az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi összege számolható el
a munkakör betöltésének napjától számítva.
A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a. a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony
Kisvállalkozás és Középvállalkozás esetén a beruházás üzembe
helyezését követő legalább három évig, nagyvállalkozás esetén
a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig
fennáll, illetve
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b. a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre,
berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a
bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására
vonatkozó kötelezettséget
(10) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron
kell figyelembe venni, ha az a Befektetést kérelmező vállalkozás és a
Befektetést kérelmező vállalkozástól nem független harmadik
vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron kötött
szerződés alapján merült fel.
(11) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a. azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben
használják fel,
b. az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás
alá esik,
c. azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független
harmadik féltől vásárolják meg,
d. azok Kisvállalkozás és Középvállalkozás esetén legalább három
évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a
projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották
e. azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó
eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez
kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f. azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható
költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
(14) Nem minősül elszámolható költségnek:
a. a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak
költsége,
b. a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és
támogatható immateriális javak költsége, amelyre a
Befektetést igénylő vállalkozás, más társaság vagy egyéni
vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c. az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak
költsége, amelyet a Befektetést igénylő vállalkozás nehéz
helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy
kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d. a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség,
ráfordítás,
e. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége;
f. nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett
tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a
beszerzett eszköz vételárát.
(15) Az (1) bekezdés(b) alpontja szerinti elszámolható költség esetén akkor
nyújtható támogatás, ha
a. a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának
nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését
megelőző 12 hónap átlagához képest,
b. a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három
éven belül betöltik,
c. Kisvállalkozás és Középvállalkozás esetén a Befektetést igénylő
vállalkozás a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a
beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első
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betöltésétől számított legalább három évig az érintett
területen fenntartja,
d. nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás
megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új
munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított
legalább öt évig az érintett területen fenntartja.
(16) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást
megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és
immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához
kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy Kisvállalkozást az
eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át,
a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független
harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell
teljesülnie.
(17) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás
összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor
háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a
kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó
által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott
összegét.
(18) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott
beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint az
annak alkalmazásával meghatározott összeg, akkor ez a kisebb összeg
az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben a
támogatás az összeszámítási szabály alkalmazásával meghatározott
összegig nyújtható.
(19) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége
eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a
beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott
új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt
kell elszámolható költségként figyelembe venni.
Az energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás
körében elvárt követelmények (9/2018. (X. 19.) PM rendelet 39. §-a
alkalmazandó):
(1) Nem nyújtható támogatás, ha a fejlesztéseket azért hajtják végre, hogy
a vállalkozás már elfogadott uniós szabványoknak feleljen meg, még
akkor sem, ha azok még nem léptek hatályba.
(2) Az elszámolható költségek a magasabb energiahatékonysági szint
eléréséhez szükséges beruházási többletköltségek. Az elszámolható
költségeket a következőképpen kell meghatározni:
• • a amennyiben a beruházás összköltségén belül az
) energiahatékonysági
beruházás
költségei
külön
beruházásként meghatározhatók, az elszámolható költségek
ezen energiahatékonysághoz kapcsolódó költségek;
• minden más esetben az energiahatékonysági beruházás
költségei olyan hasonló, kevésbé energiahatékony
beruházáshoz viszonyítva határozhatók meg, amelyet a
támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtottak volna.
Az energiahatékonysághoz kapcsolódó költséget e két
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beruházás költségeinek különbsége jelenti, és ez minősül
elszámolható költségnek.
(3) A magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül nem
kapcsolódó költségek nem számolhatók el.
A projekt teljes elszámolható költségeket számlával, vagy egyéb számviteli
bizonylattal kell alátámasztani. A projekt tartalmát és elszámolt költségeit az
Alapkezelő és a végső kedvezményezett projekttársaság között kötött termsheet vagy szindikátusi szerződés mellékletében, az üzleti tervben kell
rögzíteni, amelyet a projekttársaság Felügyelő Bizottsága ellenőriz,
amennyiben létrehozásra kerül.

Finanszírozás
összege

Energiahatékonysági fejlesztéseknél igazolni kell az energiamegtakarítás
mértékét (energiafelhasználás a beruházás előtt és energiafelhasználás a
beruházást követően).
A Tőkeprogram keretén belül az Alap által megvalósított Befektetés maximális
mértéke – a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott
feltételektől függően – 10-50 millió Ft (tőke és tulajdonosi hitel) az alábbiak
figyelembevételével.
A több forrásból e jogcímen kapott támogatás esetén az alábbiak betartása
kötelező.
Regionális beruházási támogatás alkalmazása esetén:
• Támogatási intenzitás nem haladhatja meg az érintett területen a
támogatás nyújtásakor hatályos regionális támogatási térkép szerinti
maximális támogatási intenzitást (nagyvállalkozásoknak 50%,
középvállalkozásoknak 60%, mikro- és kisvállalkozásoknak 70%).
Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás
alkalmazása esetén:
• A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás
esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás
esetében pedig 10 százalékponttal növelhető.
• A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
30 %-át. A támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének
a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott
területeken található beruházások esetében 15 százalékponttal, a
Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelő támogatott területeken található beruházások
esetében pedig 5 százalékponttal növelhető (Kecskeméten a támogatási
intenzitás nagyvállalkozásoknak legfeljebb 45 százalék, közepes méretű
vállalkozásoknak 55 százalék, kisvállalkozásoknak 65 százalék).
Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás alkalmazása esetén:
• Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ideértve a
sajáttőke-befektetést és a kvázisajáttőke-befektetést is –
kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó
támogatási egyenértéke nem haladhatja meg a 0,8 millió eurónak
megfelelő forintösszeget.
• Innovatív vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetében a
fentiekben előírt maximális összeg megkétszerezhető, tehát az elvi
maximum nem haladhatja meg a 1,6 millió eurónak megfelelő
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forintösszeget. A befektetések nagysága az állami támogatási
szabályoktól és az üzleti terv konkrétumaitól függ.

Projekt
bemutatása

Csekély összegű támogatás alkalmazása esetén:
• Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az
elszámolható költségek 100%-a.
• Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó,
Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és
ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000
eurónak megfelelő forintösszeget.
A jelentkezők első lépésben egy adatlapon mutatják be projektjüket, üzleti
terveiket. Az adatlapon a következő információkat kell megadni (*-gal jelölve a
kötelezően kitöltendő elemeket):
• cégnév, cég alapadatai (amennyiben már megalapították);
• cég múltjának bemutatása;
• ügyvezetők, szakmai vezetők adatai, elérhetőségeik*;
• jelenlegi cégprofil bemutatása;
• a projekt megvalósításának helyszíne*;
• fejlesztési cél/projekt bemutatása*;
• igényelt tőke nagysága*;
• vázlatos költségvetési és üzleti terv*;
• munkahelyteremtő-/megtartó, hozzáadott érték növelő szerep
bemutatása;
• illeszkedés a kecskeméti ITS-hez.
A projekteket az Alapkezelő vagy szerződött partnere előszűri: az üzleti
elképzelés realitása mellett értékeli a projekt illeszkedését a városfejlesztési
stratégiához és a projekt tulajdonosainak, menedzsmentjének szakmai
előéletét, és a projekt várható megtérülését és kockázatait.

Megcélzott
iparágak
Finanszírozás
formája
Megszerzett
tulajdonrész
Befektetés
időtartama
Exit formái

Alapkezelő munkaszervezetében kerül sor a részletes értékelésre, ahol az
Alapkezelő a társaság (KKV vagy projekttársaság) részletes üzleti tervét,
tevékenységét, várható eredményességét, piaci lehetőségeit, megtérülését és
a felmerülő kockázatokat értékeli.
Nincs preferált iparág.
A céltársaság számára juttatott tőkeemelés, de a tőkebefektetést kiegészítheti
tulajdonosi hitel.
Az Alapkezelő 10-49 százalékos tulajdonosi részesedésre tart igényt, a
tőkebefektetési döntéstől függően.
A befektetések időtartama – a befektetési tárgyalási folyamat eredményének
függvényében – 2-10 év.
Preferált exit a tulajdonosnak történő értékesítés (visszavásárlás), illetve a
tulajdonrész harmadik személynek történő értékesítése előzetesen a
projekttársasággal kötött szerződésben rögzített exit stratégia alapján.
Az Alapkezelő elsősorban a projektgazda tulajdonosnak értékesíti a
tulajdonrészét. Ez azonban nem kizárólagos, az Alapkezelő biztosíthatja
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A programból
kizártak köre

magának a lehetőséget a kedvezőtlen exit elkerülése érdekében egyéb szakmai
vagy pénzügyi befektetőnek történő értékesítéssel.
a) 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
rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez,
feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
b) az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának
ágazatában nyújtott támogatás, a következő esetekben:
• amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől
beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott
ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy
• amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben
továbbítsák az elsődleges termelőknek
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az
exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) import áru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás,
f) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog
megsértését eredményezi,
g) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére (induló vállalkozásoknak nyújtott
támogatás és de minimis esetén nem kizáró ok),
h) azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező,
Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.
A 9/2018. (X. 19.) PM rendelet alapján nem nyújtható regionális beruházási
támogatás:
• acélipari tevékenységhez,
• hajógyártási tevékenységhez,
• szénipari tevékenységhez,
• szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
• ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi
úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához,
vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
• energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai
célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,
• abban az esetben, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző
két évben:
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy
hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás
egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti
létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének
területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a
támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított
termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a
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•
•
•
•

célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy
igényeit elégíti ki, és
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az
EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy
hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott
feltételekkel,
kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott
feltételekkel,
azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb,
mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható
támogatásról szóló 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá
tartozó vállalkozásnak minősül.

Továbbá nem részesíthető csekély összegű 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.

Állami
támogatásra
vonatkozó
szabályok

Továbbá nem nyújtható „Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás” az alábbi
esetekben:
a)
a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen
szénbányák bezárását elősegítő támogatás.
Az állami támogatás nyújtásáról szóló igazolást a vállalkozásnak, mint az állami
támogatás végső kedvezményezettjének a nyújtott állami támogatás
támogatástartalmáról és a támogatási kategóriákról az Alapkezelő 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.
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