Instant tőkeprogram
I. A tőkeprogram általános leírása
Keretösszeg
1 Mrd Ft
A program célja
A projekt keretében ágazati megkötés nélkül, helyi KKV-k juthatnak kis összegű
tőkebefektetéshez piacuk elindításához, bővítéséhez, munkahelyek
teremtéséhez, megőrzéséhez. Cél a helyi gazdaság élénkítése, a
foglalkoztatottság növelése, a helyi vállalkozások növekedési feltételeinek
javítása.
A projekteknek illeszkednie kell Kecskemét város Integrált Településfejlesztési
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
térségminősítésben rejlő lehetőségek kiaknázása”.
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 program
A programban résztvevő szereplők:
résztvevői és az
• Kecskemét Fejlődéséért Alap (Alap)
együttműködés
• Városi Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő)
keretei
• Végső kedvezményezettek
• Alapkezelő szerződött partnere(i)
Földrajzi
A tőkeprogram keretében megvalósuló projekt helyszíne Kecskemét, az ITS-ben
lehatárolás
meghatározott lehatárolás alapján, illetve a finanszírozott cég székhelyének
vagy telephelyének Kecskeméten kell lennie.
A tőkeprogram
Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2017. szeptember 1-től kezdve.
időbeli keretei
Befektetési döntést legkésőbb 2027. szeptember 1-ig lehet hozni. Az Alap
futamideje 15 év.
Alkalmazott
A Programban a 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 28. § és 31-32. §-a szerinti induló
állami
vállalkozásoknak nyújtott támogatás feltételei szerint kerülnek kihelyezésre a
támogatási
befektetések.
kategóriák
Emellett lehetőség van a 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 10. §-a szerinti csekély
összegű támogatásnak minősülő tőkejuttatásnak megfelelő kihelyezésekre is.
Az egyes
(1) A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és
támogatási
dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig
kategóriákra
megőrizni.
vonatkozó közös
(2) A 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 6. § (6) bekezdésére tekintettel, jelen
uniós állami
program alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a Kedvezményezett a
támogatási
651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott
szabályok
kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekttel vagy a
tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(3) 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.
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(4) Támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból
származó állami támogatással.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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.
(8) 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.
(9) 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 induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén
meghaladja a 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 31. § és 32. § szakaszában
meghatározott mértéket.
Szükséges önerő „Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás” és „Csekély összegű támogatás”
alkalmazásakor a támogatási kategória előírásai szerint nincs szükség önerő
bevonására. Az Alapkezelő ugyanakkor legalább 10 százalék 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. A potenciális végső kedvezményezettek érettségüket
tekintve a korai életszakaszokba tartoznak.
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
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.
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Felhasználási
célok

Finanszírozás
összege

A befektetés célja a termelés bővítése, árbevétel emelkedésével és/vagy a
munkaerő megtartása, emelése az átlagbér emelésével, hatékonyság növelése,
innovatív tevékenység folytatása.
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.
A tőkeprogram keretén belül az Alap által megvalósított Befektetés maximális
mértéke – a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott
feltételektől függően – max. 10 millió Ft (tőke és tulajdonosi hitel) az alábbiak
figyelembevételével. A több forrásból e jogcímen kapott támogatás esetén az
alábbiak betartása kötelező.
Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás alkalmazása esetén:
•

•

Projekt
bemutatása

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
forintösszeget. A befektetések nagysága az állami támogatási
szabályoktól és az üzleti terv konkrétumaitól függ.

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*;
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•

Megcélzott
iparágak
Finanszírozás
formája
Megszerzett
tulajdonrész
Befektetés
időtartama
Exit formái
A programból
kizártak köre

munkahelyteremtő-/megtartó, hozzáadott érték növelő vagy
hatékonyságnövelő 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.
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 és 49 százalék közötti tulajdonosi részesedésre tart igényt, a
tőkebefektetési döntéstől függően.
A befektetések időtartama – a befektetési tárgyalási folyamat eredményének
függvényében – 2-8 év.
Preferált exit a tulajdonosnak történő értékesítés (visszavásárlás), illetve a
tulajdonrész harmadik személy részére történő értékesítése.
Nem nyújtható támogatás:
• 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
• 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,
• az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához
kötött támogatás,
• az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás,
• az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában,
o amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől
beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott
ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy
o amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben
továbbítsák az elsődleges termelőknek;
• olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
• azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére
kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.
Továbbá nem részesíthető csekély összegű támogatásban az alábbi
vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:
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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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