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Program neve:
Támogatás szakmai
iránya:

Megvalósítandó cél:

Kedvezményezettek

Dél-alföldi Operatív Program
Széchenyi Tőkebefektetési Alap
A Széchenyi Tőkebefektetési Alap (továbbiakban: Alap) program
célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és
középvállalkozások támogatása oly módon, hogy pótlólagos forrást biztosít
a növekedést megalapozó struktúraváltáshoz, technológiai fejlesztésekhez és
az üzleti tevékenység bővítéséhez.
A program keretében a versenyképes vállalkozások tőke és kölcsön
formájában forráshoz jutnak. Eltérően más, kockázati tőke típusú
befektetéstől, jelen programot a hagyományos ágazatokban működő, nem
feltétlenül innovatív vállalkozások is igénybe vehetik.

Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásnak
(a továbbiakban KKV) kell lennie, amely részvénytársasági vagy korlátolt
felelősségű társasági formában működik.
- Az adott KKV (illetve jogelődje) a cégjegyzéki/nyilvántartási adatok
alapján – a befektetési döntéshez képest – legalább 2 (kettő) naptári éven túl
került megalapításra/nyilvántartásba vételre;
- Az adott KKV (illetve jogelődje) a tőkebefektetési programra való
jelentkezését megelőző 12 hónap átlagában legalább 25 főt alkalmazott
közvetlen vagy közvetett módon és ezt a létszámot a tőkebefektetés ideje
alatt megtartja. Elfogadható azon vállalkozás jelentkezése is, amely vállalja,
hogy a tőkebefektetést követő két üzleti évben ezt a létszámot eléri és a
tőkebefektetési ideje alatt megtartja.
Közvetett foglalkoztatottnak számít a KKV kapcsolt vállalkozása által
alkalmazott munkavállaló, továbbá a KKV azon beszállítói partnere által
alkalmazott munkavállaló, amely partner utolsó éves nettó árbevételének
legalább 25%-a a tőkeprogramban részt vevő vállalkozástól származik.

Kizáró okok

Az Alap nem fektet be olyan KKV-ba:
(a) a befektetési döntés időpontjában nem minősül köztartozásmentes
adózónak;
(b) amely csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt
áll;
(c) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy valótlan, hamis
adatot szolgáltatott;
(d) amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként
tevékenységének korlátozását rendelte el;
(e) amelyben az Alapkezelő vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsági tagjai, könyvvizsgálója, tulajdonosa, illetve a tulajdonos
vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálója, a
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Finanszírozó Szervezet és/vagy a Regionális Fejlesztési Ügynökségek
vezető beosztású munkavállalói, valamint mindezen személyek közeli
hozzátartozói közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek,
illetve a befektetési döntést megelőző 2 (két) naptári éven belül
közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeztek;
(f) amellyel szemben az államháztartásból származó támogatások
nyújtásával kapcsolatban korábban szabálytalanságot vagy
szankciókat állapítottak meg,
vagy amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás
visszafizetésére kötelező határozata van érvényben;
(g) amely az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő
Regionális Fejlesztési Operatív Programokra meghatározott
előirányzatok felhasználása szerint nem támogatható vállalkozás;
(h) amely a megelőző 3 évben állami tőkejuttatásban részesült;
(i) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
(j) amely nem rendelkezik a támogatott projekt keretében végzett
tevékenység folytatásához szükséges jogerős engedélyekkel;
(k) amely a jóváhagyott, utolsó éves (teljes üzleti év) beszámoló vagy
SZJA- /EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy
bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki;
(l) amelynél cél a kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét
is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés
(m) amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény alapján nem részesíthető költségvetésből nyújtott
támogatásban (a pályázati elbírálás folyamatában vele szemben
érintettség áll fenn);
(n) amelynek tevékenysége nemi, faji vagy etnikai származáson,
valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon,
koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést
tartalmazó, vagy közízlést sértő tevékenység.
Az Alap által végrehajtott tőkeemelés a Kedvezményezett által nem
használható fel az alábbi célokra:
(a) meglévő gazdasági társaságban történő részesedés vásárlás, kivéve, ha
ágazati konszolidációs célok indokolják;
(b) hitelintézettel és más üzletszerű finanszírozással foglalkozó
intézménnyel szemben fennálló kötelezettség teljesítése, illetve az Országos
Mikrohitel Alapból folyósított hitel törlesztése; illetve
(c) kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztési
tevékenység finanszírozása.
Támogatás formája:
Kockázati tőkebefektetés, kedvezményes kamatú vagy kamatmentes
kölcsön.
Leírás:
Támogatás jogcíme:
csekély összegű támogatás (a továbbiakban mint de minimis támogatás)
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Az Alap minimálisan 100.000 EUR, maximálisan 200.000 EUR értékű
tőkebefektetéseket hajt végre. Kivételes esetben a minimális korlátnál kisebb
mértékű, de 75.000 EUR-nál nem kisebb befektetés is végrehajtható.
Az Alap tőkebefektetéséhez kapcsolódóan tagi kölcsönt is nyújthat ügyfelei
részére. Az adott Kedvezményezettnek nyújtott pénzkölcsön összege nem
haladhatja meg az adott KKV-ba az Alap által befektetett tőke összegének
20%-át.
A KKV részére nyújtott tőkebefektetés és a tagi kölcsön együttes
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 EUR-t. Bármely három
pénzügyi év időszakában a KKV részére odaítélt de minimis támogatás
összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót.
Minimális, illetve maximális részesedésszerzés és kilépés /exit/
Az Alap számára 25-50% közötti részesedés megszerzése optimális. A
részesedésszerzés konkrét mértékének meghatározása egyedi megállapodás
alapján történik, amelyet a célvállalat tulajdonosainak érdeke, a vállalkozás
jellemzői, valamint az adott piaci környezet befolyásolnak.
A befektetés futamidejét a befektetés célvállalata (annak tulajdonosai) és az
Alapot kezelő szervezet megállapodása határozza meg. Ennek időtartama
jellemzően 3-7 év. A részesedés mindig ideiglenes.
A részesedés megszerzését követően az Alap pénzügyi befektetőként
működik, azaz döntésekben való részvétele elsősorban az Alap által adott
tőke (és kölcsön) célkitűzéseknek megfelelő felhasználásának ellenőrzésére,
illetve a tervezett kilépés feltételeinek biztosítására korlátozódik.
A befektetés tervezett lejártát követően az Alap részesedését értékesíti.
Döntéshozatal
A tőkebefektetések döntéshozatali rendje kétlépcsős: előminősítésre és
végleges üzleti döntésre épül. A befektetési döntések meghozatala az üzleti
terv komplex elemzésén, a várható kockázatok és az elérhető társadalmigazdasági és fejlesztéspolitikai hasznok együttes értékelésén alapul.
Az Alap 2015. december 31-ig hozhat befektetési döntéseket.
minimálisan 100.000 EUR, maximálisan 200.000 EUR
Minden régió esetében 2-2 milliárd forint nagyságrendű befektethető tőke áll
Rendelkezésre álló forrás rendelkezésre, az adott régióban működő vállalkozások részére.
Benyújtás időpontja:
Támogatási összeg
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