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Az MFB stratégiai célja a piaci hiányosságok
beazonosítása és hatékony lefedése
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Mire képes az MFB Csoport?
Átfogó finanszírozási eszköztár - gazdaságfejlesztési központ

Egyedi ügyletek

Tőkebefektetés

Kezességvállalás

Mobilfizetés

Vagyonkezelés

Diákhitelezés

Követeléskezelés

HITEL, TŐKE, GARANCIA, KÖVETELÉSKEZELÉS

MFB - ALAPOK ALAPJA VÉGREHAJTÓ SZERVEZET

Uniós forrásközvetítés

Kockázati tőkeprogramok
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Az uniós források rendszere - új kockázati tőke ökoszisztéma
EU-s és hazai források

~9000 mrd FT

Gazdaságfejlesztés és innováció
(GINOP+VEKOP)
Visszatérítendő és vissza nem
térítendő források összesen

•

~3000 mrd FT
~1055 mrd FT
•

Összes kihelyezés:
2016. Q1-Q2

•
2016. Q3-Q4

MFB Alapok Alapja – ~200 mrd Ft (~180 mrd
•

• A törlesztett összegek NEM kerülnek vissza az
Unió kasszájába
• Felhasználásukra termékeket tervezünk

* HVCA - Venture Capital and Private Equity overview Hungary – 2016

•

~585 mrd Ft

Kockázati tőke

~180+20 mrd Ft

inkubációs
magvető
startup

2016. augusztus óta
•
•

• A visszatérítendő források újra felhasználhatók

Kombinált hitel

3 életfázisban:
•
•
•

Ft EU + 20 mrd Ft MFB forrás)

~290 mrd Ft

30 mrd Ft (GINOP) + 20 mrd Ft (MFB forrás) – már elérhető

70%*
•

Hitel

2,4 mrd Ft befektetési döntés,
730 millió Ft folyósítás

További 150 mrd Ft: 2017. Q4 – 2018. Q1
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Uniós forrású tőkeprogramok - 2014-2020.
Újdonságok a finanszírozási ciklusban:
•
Jelentős közvetlen állami szerepvállalás a korai életszakaszok finanszírozásában
•
Tematikus célok mentén elkölthető források
•
Pénzügyi közvetítők kiválasztása közbeszerzés útján történik
•
Hosszabb lesz a kihelyezési időszak és az alapok futamideje is
•
Jelentősen átalakulnak a magántőke bevonásával kapcsolatos feltételek és elvárások
Kódszám

Program neve

Keretösszeg

GINOP-8.1.3/A-16

Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram

30 Mrd Ft

GINOP-8.1.3/B-17

Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram

70 Mrd Ft

GINOP-8.2.3-17

Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások
számára új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tőke

6,5 Mrd Ft

GINOP-8.2.5-17

Digitalizáció Tőkeprogram

10 Mrd Ft

GINOP 8.3.3-17

Irinyi Tőkeprogram

8 Mrd Ft

GINOP 8.6.3/A-17

Nemzeti Tőkealap

50 Mrd Ft

VEKOP-2.1.2-171

Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram

Összesen
1) GINOP 8.1.3./B-17 tükörprogramja

5,49 Mrd Ft
179,99 Mrd Ft
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Intelligens szakosodási
kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17

Intelligens technológiák
 Egészséges társadalom és jólét
 Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
 Tiszta és megújuló energiák
 Fenntartható környezet
 Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások
 Befogadó, fenntartható társadalom, élhető környezet
 Intelligens technológiák
 Egészséges helyi élelmiszerek
 Agrár-innováció
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Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
A kidolgozás alatt lévő tőkeprogram fő céljai:
• innovatív termékkel, vagy szolgáltatással rendelkező
vállalkozások expanziójának segítése
• a hazai innovációs ökoszisztéma megerősítése
• az intelligens és fenntartható városfejlesztési
célokat szolgáló (smart city) projektek támogatása
- integrált fenntartható városfejlesztési stratégiák
végrehajtásba bekapcsolódva

Megcélzott vállalkozások :
• legalább a korai növekedési életszakaszokba tartozó,
• K+F+I tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló,
• magas növekedési potenciállal rendelkező KKV-k,
• (induló vállalkozások támogatása sem kizárt)
• Városfejlesztési projekt esetén: feltétel a kifejezetten innovatív városfejlesztési
termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, implementálása

7

Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
Követelmények a smart city projektek kapcsán:
• újdonságtartalommal bíró projekt
• csak smart city projektek támogathatók:
– fizikai, digitális, és humán rendszerek
integrációja az épített környezetben,
– hogy fenntartható, prosperáló és
inkluzív jövőt biztosítson lakóinak.
– A „smart city” projektek nem kínálat,
hanem igényvezéreltek.

A program kiemelt jellemzői:
• GINOP 8.1.3/B-17
• Várható indulás: 2018. január
• Keretösszeg: 70 mrd Ft
• Magántőke: 10%
• Támogatható: mikro-, kis-, és
középvállalkozások
• Kihelyezés: 200 - 2 500 millió Ft
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További, magánpiac által

Digitalizáció Tőkeprogram

megvalósítandó

Irinyi Tőkeprogram

tőkeprogramok

Nemzeti Tőkeprogram
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További, magánpiac által megvalósítandó tőkeprogramok
GINOP 8.3.3-17 – Irinyi Tőkeprogram
•

Program célja:

– feldolgozóipari vállalkozások finanszírozása
•

Várható indulás: 2018. január

•

Keretösszeg: 8 mrd Ft

•

Magántőke elvárás : 0 vagy 10%

•

Budapesten és Pest megyén kívül

•

Támogatható: mikro-, kis-, és középvállalkozások

•

Kihelyezés: 100 - 1 000 millió Ft

GINOP 8.2.5-17 – Digitalizáció Tőkeprogram
• Program célja:
– KKV-k versenyképesség növelése
– új digitális technológiák bevezetésével,
fejlesztésével,
– vállalati folyamatok új alapokra
helyezésével
• Várható indulás: 2018. január
• Keretösszeg: 10 mrd Ft
• Magántőke elvárás: 0%,
• Budapesten és Pest megyén kívül
• Kihelyezés: 50 - 700 millió Ft

GINOP 8.6.3/A-17 – Nemzeti Tőkeprogram
• Program célja: nem finanszírozott, növekedésre képes, mikro-, kis- és középvállalkozások
– tömeges feltőkésítése
– mentorszolgáltatásokkal való ellátása,
– forrásainak bővítése, üzletileg indokolt fejlesztések érdekében
• Várható indulása: 2018. január
• Keretösszeg: 50 mrd Ft
• Magántőke elvárás: 0%
• Kihelyezés: 10 - 500 millió Ft
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Köszönöm a figyelmet!

mfb.hu

Dr. Simon Katalin

mfbpont.hu

vezérigazgató-helyettes

hiventures.hu

11

