Digitális Jólét Tőkeprogram (GINOP-8.2.7-18) – Gyakori kérdések
1. Mi a Digitális Jólét Tőkeprogram célja?
A Digitális Jólét Tőkeprogram célja, hogy kockázati tőkebefektetés formájában finanszírozási
lehetőséget nyújtson olyan innovatív vállalkozásoknak, amelyek a versenyképességüket erősítő
digitális fejlesztéseik megvalósításához keresnek forrást.
2. Mekkora keretösszeg áll rendelkezésre?
A Digitális Jólét Tőkeprogram keretösszege 7,5 milliárd forint GINOP forrás.
3. Mekkora az egyes vállalkozások által igényelhető tőke összege?
A vállalkozások egyenként minimum 10 millió forint, maximum 500 millió forint tőkebefektetést
igényelhetnek.
4. Kik pályázhatnak tőkebefektetésre?
Magas növekedési potenciállal rendelkező, induló (pre-seed, vagy seed), start-up és érettebb
fázisban lévő mikro-, kis- és közép vállalkozások.
5. Hogyan történik a tőkebefektetés?
A tőkeprogram során a finanszírozás történhet
• tőkeágon tőkeemeléssel,
• tagi kölcsönnel (egyedi kamatozással és futamidővel),
6. Mekkora tulajdonrészre lehet jogosult a finanszírozó a vállalkozásban?
A finanszírozó kisebbségi tulajdonrészt és speciális jogokat szerez a vállalkozásban.
7. Területi megkötés van a programmal kapcsolatban?
A kevésbé fejlett régiókban, azaz a közép-magyarországi régión kívül működő (ott székhellyel vagy
telephellyel rendelkező) vagy az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett (ha a projektet a
konvergencia régióban működő fióktelepében valósítja meg) vállalkozások pályázhatnak
tőkebefektetésre, vagyis nem támogathatók a közép-magyarországi régióban megvalósuló
fejlesztések.
8. Milyen célból igényelhető a tőkefinanszírozás?

A vállalkozásnak vagy az alapítóknak már legalább működő prototípussal kell rendelkezniük a
finanszírozni kívánt digitális fejlesztések megvalósításához (ötlet fázis nem finanszírozható).
9. Mit jelent a tőkebefektetés folyamatában az előminősítés?
A tőkebefektetésből finanszírozni tervezett projekteknek illeszkedniük kell a Digitális Jólét Program
(DJP) stratégiai céljaihoz, ezért a regisztrációt követően benyújtott igényeket előminősítés
keretében a DJ NKft. által felkért ágazati digitalizációs szakértők véleményezik az innovatív
tartalom, a piacképesség és a megvalósíthatóság szempontjait mérlegelve. Csak azok a
vállalkozások tudnak kérelmet benyújtani kockázati tőke finanszírozásra, akik már rendelkeznek
pozitív előminősítési Tanúsítvánnyal.
10.Mekkora a befektetés időtartama?
A befektetések időtartama 2-7 év.
11.Melyek a lehetséges exit formái?
A tulajdonrész értékesítése a tulajdonostársnak vagy külső félnek.
12.Mi a tőkeigénylés benyújtásának menete?
A tőkeigénylési folyamat a DJ NKft. által kiállított pozitív előminősítési tanúsítvány birtokában
indítható el a Solus Capital Zrt.-nél (www.soluscapital.hu).
13.Igényelhető tőkefinanszírozás olyan vállalkozások esetében is, akik már más tőkebefektetéssel
és/vagy hitellel rendelkeznek?
Nem zárja ki a tőkebefektetést másik, már elindított vagy meglévő kockázati tőke bevonása, hitel
igénylése amennyiben a tőkebefektetésből finanszírozni tervezett projekt illeszkedik a DJP
stratégiai céljaihoz és az erről szóló pozitív előminősítési tanúsítványt a DJ NKft. kiállította.

