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Inkubátor tölti ki! 
Startup inkubációs kérelem beérkezés dátuma:  Beérkezést követően az Inkubátor tölti ki! 

   
Startup inkubációs kérelem kódszáma:  Beérkezést követően az Inkubátor tölti ki! 

 

 

 
 

Inkubációs kérelem adatlap 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

amely készült az ÖKO_16 kódszámú, Innovációs ökoszisztéma építése (STARTUP) c. pályázati 
projekt keretében. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő teljes neve: 
A cégkivonatban, illetve alapító okiratban szereplő teljes nevet szükséges megadni. 

 
A projekt címe: 
A projekt címe legyen összhangban a projekt céljával és tartalmával! (maximum 250 karakter) 
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ALAPADATAI 

Támogatást igénylő teljes neve: 
A cégkivonatban, illetve alapító okiratban szereplő teljes nevet szükséges megadni. 

Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns): 
A cégkivonatban, illetve alapító okiratban szereplő teljes nevet szükséges megadni, amennyiben 
releváns. 

Gazdálkodási formakód: 
A gazdálkodási formakód azonos a statisztikai számjelen belül a 13-15. számjeggyel. A gazdálkodási 
formakód a 21/2012. (IV. 16.) a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló KIM rendelet 
alapján határozandó meg. 
113 - Korlátolt felelősségű társaság  
114 - Részvénytársaság  
116 - Közkereseti társaság  
117 - Betéti társaság 
226 - Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  
227 - Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye  
228 - Egyéni cég 
stb. 

Adószám: 
A pályázó adószámát az előírt formátumban (8-1-2 karakter) szükséges megadni. 

Statisztikai szám: 
A pályázó 17 számjegyű statisztikai számát kell beírni. Az első 8 számjegy automatikusan töltődik az 
adószámból, de felülírható. Kérjük, hogy a hatályos statisztikai számjelét adja meg. 

Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vétel száma: 
A pályázatot benyújtó vállalkozás cégbírósági bejegyzésének száma. 

Alapítás időpontja 
Kérjük, adja meg vállalkozások esetén a létesítő okirat keltét, a Cégkivonat 8/1. pontjának (A létesítő 
okirat kelte) megfelelően. 

Számlavezető hitelintézet neve: 
Kérjük, adja meg a projektben használni kívánt bankszámlaszám hitelintézetét. 

Bankszámlaszám, amelyre pozitív döntés esetén a támogatás folyósítását kéri: 
Kérjük, adja meg belföldi bankszámlaszámát. 

Minősítési kód: 
Az alábbi minősítési kódok közül válasszon: 
2 – Mikrovállalkozás 
(10 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 2 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel vagy 
mérlegfőösszeg); 
3 – Kisvállalkozás 
(50 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 10 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel vagy 
mérlegfőösszeg); 
4 - Közép-vállalkozás 
(250 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 50 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel vagy 
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő mérlegfőösszeg) 
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Kérjük figyelembe venni a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 1. számú mellékletének egyéb rendelkezéseit is a minősítési kód megállapításánál! A 
800/2008/EK rendelet szerinti besoroláshoz segítséget nyújt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal honlapján található Tájékoztató a KKV minősítés megállapításához c. segédlet. 
 
Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, a 
pályázó üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni. 
 
A pályázatban csak mikrovállalkozásnak minősülő pályázók támogathatóak! 

Főtevékenység TEÁOR ’08 száma: 
A cégkivonatban, illetve alapító okiratban szereplő TEÁOR ’08 számot szükséges megadni. 

ÁFA levonási jog: 
Amennyiben a kedvezményezett a projekt megvalósítása során általános forgalmi adó levonására nem 
jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a 
projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. 
 
Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás, illetve 
a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a 
támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. 

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint „Központi 
költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján 
nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.” 
 
Fentiek végrehajtása érdekében a „Nyilatkozat átláthatóságról” című iratot minden esetben az 
átláthatóságról nyilatkozó szerződő félnek kell kitöltenie. A nyilatkozat három részből (I. II. és III.) 
áll, a szerződő félnek csak a nyilatkozat rá vonatkozó részét kell kitöltenie.  
 
Jelen pont kitöltésekor vegye figyelembe az Ön által kitöltött nyilatkozatot és ezek legyenek 
összhangban egymással! 

 

A vállalkozás honlapja: 
A pályázó szervezet webes elérhetőségének címe. 
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 utolsó mérlegév  utolsó előtti mérlegév 
    

Teljes munkaidős (statisztikai) 
létszám 

   

    
Nettó árbevétel (ezer Ft)    

    
Mérlegfőösszeg (ezer Ft)    

    
Saját tőke (ezer Ft)    

 

 
A gazdálkodási adatokat a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 
jóváhagyott), utolsó két lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi összevont (konszolidált) 
beszámolóval, ennek hiányában éves beszámolóval vagy egyszerűsített éves beszámolóval 
(mérleg, eredmény kimutatás), továbbá az utolsó lezárt év főkönyvi kivonatával - amennyiben 
egyszerűsített éves beszámolót készít - összhangban kell kitölteni,  ezer Ft-ban. 
Létszám adatának (fő) kizárólag egész szám adható meg a kerekítés szabályait figyelembe véve. 
Létszám adatként a KSH által a munkaügyi statisztikai fogalmak között meghatározott éves 
átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük megadni, amely az adott év 12 havi KSH 
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplő létszám számtani átlaga. Az 
átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő 
hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni. Kerekítéskor az általános szabályok az 
irányadók, a kerekítés 4-ig lefelé, 5-től felfelé történik. 
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ CÍM ADATAI 

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ SZÉKHELYE 
 

A cégkivonatban, illetve alapító okiratban szereplő székhely címét kell beírni! 
 

Ország:   Helység:  
Irányítószám:   Régió:  

Megye:   Közterület:  
Házszám:   Helyrajzi szám:  

 

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ FIÓKTELEPE 
 

Az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 
esetében, a magyarországi telephely/fióktelep megadása kötelező. 
Ezt a pontot külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetében kötelező kitölteni, a cégkivonat alapján. 
 

Ország:   Helység:  
Irányítószám:   Régió:  

Megye:   Közterület:  
Házszám:   Helyrajzi szám:  

 

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ POSTACÍME 
 

Azt a címet kérjük megadni, ahova a hivatalos értesítéseket kéri küldeni! A postacím megadása kötelező! 
 

Ország:   Helység:  
Irányítószám:   Régió:  

Megye:   Közterület:  
Házszám:   Helyrajzi szám:  
Postafiók 

irányítószám:   Postafiók:  
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KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK 

HIVATALOS KÉPVISELŐ ADATAI 

A cégkivonatban, illetve alapító okiratban szereplő képviselő adatait kell beírni! 

Név: 
 

Képviseleti jog: 
 

Beosztás: 
 

Telefon: 
 

Telefon (mobil): 
 

E-mail: 
 

 

KAPCSOLATTARTÓ ADATAI 

Felhívjuk figyelmét, hogy a kapcsolattartó nevére, nemére, címére, telefon vagy mobil 
elérhetőségére, e-mail címére vonatkozó mezők kitöltése kötelező! 

Felhívjuk figyelmét, hogy formai befogadó levél és a formai ellenőrzés kapcsán felmerülő 
hiánypótlási felszólítást a pályázatban megadott kapcsolatártó e-mail címére kerül kiküldésre. 
Tekintettel erre, kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a megadott e-mail cím megfelelő 
legyen. 

Név: 
 

Képviseleti jog: 
 

Beosztás: 
 

Telefon: 
 

Telefon (mobil): 
 

E-mail: 
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ TULAJDONOSAI 
Kérjük, hogy adja meg a pályázók tulajdonosait. Amennyiben a tulajdonos(ok) nem természetes személy(ek), abban az esetben az utolsó két teljes, lezárt, 
jóváhagyott üzleti év gazdálkodási adatait is szükséges megadni!  
Szükség esetén plusz pótlapokon rögzíthetőek! 

(1.) TULAJDONOS VAGY FENNTARTÓ NEVE:  
               

Származási ország:  Adószám vagy 
adóazonosító jel 

 Külföldi adószám 
/ adóazonosító jel 

 Tulajdoni hányad 
(%) 

 Szavazati jog 
mértéke (%) 

 Tőke mértéke (%)  Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke 
aránya a saját tőkén belül (%) 

             
               

GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ LEZÁRT ÉV)  GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ ELŐTTI LEZÁRT ÉV) 

Utolsó lezárt év  
Éves nettó 

árbevétel vagy 
összes bevétel (Ft) 

 Mérlegfőösszeg 
(Ft) 

 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
 Utolsó előtti lezárt 

év 
 

Éves nettó 
árbevétel vagy 

összes bevétel (Ft) 
 Mérlegfőösszeg 

(Ft) 
 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
               

 

(2.) TULAJDONOS VAGY FENNTARTÓ NEVE:  
               

Származási 
ország: 

 Adószám vagy 
adóazonosító jel 

 Külföldi adószám 
/ adóazonosító jel 

 Tulajdoni hányad 
(%) 

 Szavazati jog 
mértéke (%) 

 Tőke mértéke (%)  Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke 
aránya a saját tőkén belül (%) 

             
               

GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ LEZÁRT ÉV)  GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ ELŐTTI LEZÁRT ÉV) 

Utolsó lezárt év  
Éves nettó 

árbevétel vagy 
összes bevétel (Ft) 

 Mérlegfőösszeg 
(Ft) 

 
Átlagos 

statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

 Utolsó előtti 
lezárt év 

 
Éves nettó 

árbevétel vagy 
összes bevétel (Ft) 

 Mérlegfőösszeg 
(Ft) 

 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ MÁS VÁLLALKOZÁSAI 
Rögzíteni szükséges, hogy a támogatást igénylő vagy bármely tulajdonos magánszemélye vagy bármely tulajdonos vállalkozása milyen más vállalkozásban 
rendelkezik 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel. 
Szükség esetén plusz pótlapokon rögzíthetőek! 

(1.) VÁLLAKOZÁS NEVE:  
               

Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen 
keresztül fennáll a kapcsolódás 

 Vállalkozás 
adószáma 

 
Külföldi 

vállalkozás 
adószáma 

 Tulajdoni hányad 
(%) 

 Szavazati jog 
mértéke (%) 

 Tőke mértéke (%) 

           
               

GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ LEZÁRT ÉV)  GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ ELŐTTI LEZÁRT ÉV) 

Utolsó lezárt év  
Éves nettó 

árbevétel vagy 
összes bevétel (Ft) 

 Mérlegfőösszeg 
(Ft) 

 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
 Utolsó előtti lezárt 

év 
 

Éves nettó 
árbevétel vagy 

összes bevétel (Ft) 
 Mérlegfőösszeg 

(Ft) 
 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

               

 

(2.) VÁLLAKOZÁS NEVE:  
               

Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen 
keresztül fennáll a kapcsolódás 

 Vállalkozás 
adószáma 

 
Külföldi 

vállalkozás 
adószáma 

 Tulajdoni hányad 
(%) 

 Szavazati jog 
mértéke (%) 

 Tőke mértéke (%) 

           
               

GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ LEZÁRT ÉV)  GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ ELŐTTI LEZÁRT ÉV) 

Utolsó lezárt év  
Éves nettó 

árbevétel vagy 
összes bevétel (Ft) 

 Mérlegfőösszeg 
(Ft) 

 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
 Utolsó előtti lezárt 

év 
 

Éves nettó 
árbevétel vagy 

összes bevétel (Ft) 
 Mérlegfőösszeg 

(Ft) 
 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
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INKUBÁCIÓS KÉRELEM SZAKMAI TARTALMA 

PROJEKT ADATOK 
 
A projekt címe: 
A projekt címe legyen összhangban a projekt céljával és tartalmával! (maximum 250 karakter) 

 
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:  
A projekt megvalósítás kezdési időpontjának megadásánál vegye figyelembe, hogy támogatás az 
inkubációs kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem 
igényelhető. A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját 
felelősségére megkezdhető. 
 
Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fokozott 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt megkezdését jelentő, a projekt tárgyára vonatkozó 
megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását. 
 
Az inkubációs kérelem benyújtását követő napig: 

- nem köthet vállalkozási-, adásvételi-, szállítási- vagy bármilyen egyéb szerződést, 
megállapodást a projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás beszerzésére 
(függetlenül attól, hogy adott esetben a megkötött szerződés hatályba lépésének napja a 
támogatási kérelem benyújtása utáni időszakra esik), 

- nem állíthat ki megrendelést a projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás 
beszerzésére (függetlenül attól, hogy adott esetben a megrendelés hatályba lépésének 
napja a támogatási kérelem benyújtása utáni időszakra esik), 

 
Tárgyi eszköz, forgó eszköz, immateriális javak (együttesen: eszközök) beszerzése esetén 
1. a) a kedvezményezett általi első jogilag kötelező érvényű megrendelés napja, 
2. b) az a) pont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, 
jogilag kötelező érvényű szerződés létrejöttének a napja, 
 
c) az a) pont szerinti megrendelés és a b) pont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által 
aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását 
igazoló okmányon. 
A projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, beszerzéséről, szolgáltatás igénybevételéről, 
megrendeléséről szóló számla, egyszerűsített számla vagy előlegszámla vagy előlegbekérő 
kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem 
benyújtását követő napnál. 
 
  A projekt megvalósítás tervezett fizikai 
befejezése: 

Dátum megadásához kattintson vagy 
koppintson ide. 

Kérjük, adja meg azt a dátumot, amikor a projektet fizikailag be fogja fejezni. 
 
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi 
tevékenység az Inkubációs Szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott 
feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott 
tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül, a következők szerint: 
a) eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés beszerzése (hardver) esetén üzembe 
helyezési jegyzőkönyv kiállításának napja; 
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b) gyártási licenc és gyártási know-how, információs technológia-fejlesztés beszerzése (szoftver). 
c) kiállításon való részvétel esetén a kiállításon való részvételt igazoló és az ott igénybe vett 
szolgáltatásokat igazoló számlák teljesítése, tanácsadásnál a megbízó által aláírt teljesítésigazolás 
napja. 
 
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt az Inkubációs 
Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, az Inkubációs Szerződés hatályba lépését 
követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 
 
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési 
 génylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 30. nap, de legkésőbb 2018. június 
30. A két időpont közül a korábbi az irányadó. 
 

 

Önkéntes előszűrés 
pontszáma:   One Pager 

pontszáma:   Pitch pontszáma   Összpontszám: 

Az előzetes 
hozzájáruló levélen 
feltüntetett Önkéntes 
előszűrés 
pontszámát kell 
megadni.  

  

Az előzetes 
hozzájáruló levélen 
feltüntetett One 
Pager pontszámát 
kell megadni.  

  

Az előzetes 
hozzájáruló levélen 
feltüntetett Pitch  
pontszámát kell 
megadni.  

  

 Az előzetes 
hozzájáruló levélen 
feltüntetett 
Összpontszámot kell 
megadni. 

 

A projekt kért támogatása (Ft)  A projekt összköltsége 
(Ft) 

 A projekt támogatás 
intenzitása (%) 

A Költségvetés táblázat „A.) 
Igényelhető maximális támogatás (80%) 
összege a költségvetés függvényében” 
sorának értékét szükséges itt feltüntetni. 

 

A Költségvetés táblázat 
„C.) Projekt 
összköltsége.” sorának 
értékét szükséges itt 
feltüntetni. 

 

A Költségvetés táblázat 
„D.) Támogatási 

intenzitás.” sorának 
értékét szükséges itt 

feltüntetni. 
 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYSZÍNE 
 

Ország:   Helység:  
Irányítószám:   Régió:  

Megye:   Közterület:  
Házszám:   Helyrajzi szám:  

     
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. 
(V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó területen 
valósul meg. 

 

Jelölje meg azt a közép-magyarországi települést, ahol a projekt megvalósul. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett 
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 
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Amennyiben a projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 
alá tartozó területen valósul meg, úgy kérjük Igen választ jelöljön. 
 
A rendelet és mellékletei a http://natura.2000.hu/hu/node/269 internetes oldalon találhatóak. 
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MÉRFÖLDKÖVEK 

A startup projektjének megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni. Egy 
mérföldkő 12 hónaposra tervezhető (a záró mérföldkő lehet kevesebb, mint 12 hónap). 1 
mérföldkő tervezése esetén a mérföldkő elérésének dátuma megegyezik a projekt fizikai 
befejezésének dátumával. 

Mérföldkő sorszáma:  Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 

A mérföldkő sorszáma.  
A mérföldkő elérésének tervezett dátuma. 
12 hónapnál rövidebb projekt esetében 1 
mérföldkő tervezhető. 

   
Megvalósítani tervezett eredmény leírása (maximum 500 karakter) 

A mérföldkő során tervezett eredmények részletes leírása. 

 

Mérföldkő sorszáma:  Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 

A mérföldkő sorszáma.  
A mérföldkő elérésének tervezett dátuma. 
12 hónapnál rövidebb projekt esetében 1 
mérföldkő tervezhető. 

   
Megvalósítani tervezett eredmény leírása (maximum 500 karakter) 

A mérföldkő során tervezett eredmények részletes leírása. 

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁS 

A feltételeket projektszinten kell vállalni. A startupnak az első három pontban foglalt vállalások 
közül egy teljesítse kötelező, az utolsó pont teljesítése minden esetben kötelező vállalás. 

A pályázó vállalja, hogy a projekt időtartama alatt legalább 1 piacra 
vihető MVP-t készít, vagy  

  
Amennyiben az inkubációs szerződés aláírásakor már rendelkezik 
első MVP-vel a pályázó, akkor vállalja, hogy a projekt időtartama 
alatt legalább egy következő verziós (iterált) MVP-t készít, vagy 
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Amennyiben az inkubációs szerződés aláírásakor már rendelkezik 
előrehaladott MVP-vel a startup, akkor vállalja, hogy a projekt 
időtartama alatt piacra visz egy terméket vagy szolgáltatást. 

 

  
A startup részt vesz az Intellitext Hardver & IoT Akcelerátor által 
szervezett eseményeken az inkubációs időszak alatt.  
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PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

MINDENT A TERMÉKRŐL/SZOLGÁLTATÁSRÓL 

Kérjük mutassa be röviden a terméket/szolgáltatást max. 2.000 karakterben. 

 

MINDENT AZ ÜGYFELEKRŐL 

Kérjük mutassa be röviden az ügyfeleket max. 2.000 karakterben. 

 

MINDENT A PIACRÓL 

Kérjük mutassa be röviden a piacot max. 2.000 karakterben. 

 

MINDENT A CSAPATRÓL 

Kérjük mutassa be röviden a csapatot max. 2.000 karakterben. 

 

AZOK A PISZKOS ANYAGIAK 

Kérjük mutassa be röviden a pénzügyi tervet max. 2.000 karakterben. 

 

MINDENT A VERSENYRŐL 

Kérjük mutassa be röviden a versenytársakat max. 2.000 karakterben. 
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NYILATKOZATOK 

 

Alulírott A cégkivonatban, illetve alapító okiratban szereplő képviselő adatait kell beírni! 
mint a jelen Nyilatkozatban megjelölt szervezet törvényes képviselője kijelentem, hogy a Intellitext 
Hardver & IoT Akcelerátor inkubátor honlapján közzétett ÖKO_16 kódszámú, „Startupok 
fejlesztésének támogatását célzó” Címzetti felhívásra a szervezet nevében inkubációs kérelmet nyújtok 
be. 

Ehhez kijelentem, illetve tudomásul veszem az alábbiakat: 

1. Kijelentjük, hogy az inkubációs kérelmünkben foglalt adatok, információk és dokumentumok 
teljes körűek, valódiak és hitelesek és megfelelnek a címben hivatkozott címzetti felhívásban 
és ahhoz kapcsolódó útmutatóban foglalt feltételeknek. Kijelentjük továbbá, hogy 
pályázatunkban nem szolgáltattunk a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot és ilyen tartalmú nyilatkozatot nem tettünk. 

 
2. Kijelentük, hogy a címzetti felhívásban és az útmutatóban megfogalmazott és az ÖKO_16 

kódszámú, „Innovációs ökoszisztéma” c. pályázati dokumentációban található kizáró okok – 
így különösen a pályázati útmutató releváns pontja – nem állnak fent velünk szemben. 

 
3. Hozzájárulunk, hogy a pályázat kiírója / az NKFI Hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50§ {1} bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel 
ellenőrzése céljából a támogatás folyósításától számított 5 évig vagy – ha későbbi – a támogatás 
visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezelje az Áht. 55§-ában részletezett adatokat. 
Tudomással bírunk továbbá arról, hogy az ÖKO_16 kódszámú pályázat kiírója az Áht. 56/C 
§ {1} bekezdése alapján adatokat szolgáltat a Magyar Államkincstár által működtetett 
monitoring rendszerbe, továbbá a támogatást nyújtó az Áht. 56§-a alapján az ott 
meghatározott adatokat honlapján közzéteheti. 

 
4. Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a pályázat kiírója a döntés időpontját, a támogatás 

kedvezményezettjének nevét és elérhetőségét, a kedvezményezett startup tulajdonosainak 
nevét, a kedvezményezett startup szakmai vezetőinek nevét, a projekt címét, a projekt 
azonosítószámát, a projekt megvalósításának helyszínét és időtartamát, a támogatás összegét 
és a projekt összköltségét nyilvánosságra hozza. 

 
5. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a projekt kiírója a pályázatunkban és az inkubációs 

megállapodásban megadott adatainkat (beleértve a személyes adatainkat is) a záró 
beszámolónk támogatást nyújtó általi jóváhagyását ( a projekt zárását) követő 10 (tíz) évig, a 
pályázatunk elutasítása esetén a támogatási döntés meghozatalát követő 10 (tíz) évig kezelje és 
feldolgozza a pályázat elbírálása, a pályázatról szóló döntés meghozatala és a projekt 
megvalósításának ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele, a támogatási 
szerződésen foglaltak teljesítéséhez szükséges együttműködés biztosítása és a projekt és a 
pályázati program értékelése érdekében. Kijelentjük továbbá, hogy a pályázatunkban szereplő, 
a személyes adatok fogalma alá tartozó adatok előbbiek szerinti kezeléséhez és feldolgozásához 
az érintett személy (ek) kifejezetten hozzájárult (ak). Kijelentjük tovább, hogy az érintett 
személy (ek) e személyes adatainak a pályázatunk szakmai értékelése, elbírálása, valamint a 
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projekt megvalósításának szakmai értékelése céljából történő esetleges külföldre 
továbbításához kifejezetten hozzájárult (ak). 

 
6. Tudomásul vesszük, hogy a pályázat kiírója, valamint az általa felkért szakértők, tanácsadók a 

címben hivatkozott címzetti felhívásra általunk benyújtott dokumentumokat az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) 
bekezdése, valamint a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi 
LXXVI. törvény alapján jogosultak kezelni. 

 
7. Hozzájárulunk, hogy az inkubációs kérelemben szereplő rövid tartalmi összefoglalóját a 

pályázat kiírója nyilvánosságra hozza és korlátlanul felhasználja a pályázati programokhoz 
kapcsolódó kommunikációs tevékenysége során.  

 
8. Kijelentjük, hogy a támogatásból finanszírozott, a projekt végrehajtásával összefüggő 

beszerzéseink kapcsán ÁFA levonási jogunk van / nincs. 1 
 

9. Nyilatkozunk, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját forrás rendelkezésre áll és 
nyilatkozunk továbbá, hogy megismertük az ÖKO_16 kódszámú, „Innovációs ökoszisztéma 
(STARTUP)” c. pályázati kiírás dokumentumait, különösen a Működési Kézikönyv 11.3 
pontját, amiben részletesen megtalálható, hogy hogyan szükséges az önerőt igazolni. 
Nyilatkozunk, hogy az említett pályázati anyagnak megfelelő módon, legkésőbb az inkubációs 
megállapodás megkötéséig igazoljuk az önerőnket. 

 

Jelen 2 oldalból álló NYILATKOZATOT átolvastuk, megértettük és – mint akaratunkkal 
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írjuk alá. 

 

Kelt, ……………………………; 201…év ……………… hó ………… nap 

 

Pályázó neve:  A cégkivonatban, illetve alapító okiratban 
szereplő teljes nevet szükséges megadni. 

   Pályázó törvényes képviselőjének neve:  A cégkivonatban, illetve alapító okiratban 
szereplő képviselő adatait kell beírni! 

   Pályázó törvényes képviselőjének beosztása:  A cégkivonatban, illetve alapító okiratban 
szereplő képviselő beosztását kell beírni! 

 

  ................................................................................................  

 Pályázó cégszerű aláírása 

                                                             
1 a megfelelő aláhúzandó 


