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1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) nyújtott 

támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának 

ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-

fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs 

infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. 

A pályázati felhívás célja az innovatív startup vállalkozások támogatása az ötlet fázistól, a 

validáción, prototípusfejlesztésen át a piacra vitelben, a fenntartható üzleti modell kialakításában, 

valamint a befektetésre való alkalmasság elérésében. A pályázatban olyan kutatás-fejlesztési és 

innovációs (továbbiakban: KFI) eredményeken alapuló projektötletek nyerhetnek támogatást, 

amelyekből gyorsan növekedő innovatív vállalkozások kifejlődése várható, melyek az eredmények 

piaci hasznosulásával, exportpiaci pozíciók elfoglalásával, a tudás-intenzív foglalkoztatás hazai 

növelésével, valamint az üzlet- és termékfejlesztési tudás felhalmozásával a versenyképes, 

innovatív KKV szektort erősítik meg, hozzájárulva a magyar gazdaság hosszú távú 

növekedéséhez. Az ilyen startup vállalkozások fejlődéséhez, sikeréhez, nemzetközi piacra 

lépéséhez elengedhetetlen az a szakmai támogató környezet, kapcsolati háló, céges infrastruktúra 

kialakításához szükséges segítség, melyet az inkubátorok nyújthatnak számukra. 

Jelen pályázati felhívás (a továbbiakban Felhívás) ezért célul tűzi ki a startupok fejlődését lehetővé 

tevő ökoszisztéma megerősítését: a kezdeti, inkubációs fázis támogatása, már működő, 

tapasztalattal rendelkező, piaci inkubátorok megerősítése, és új inkubátorok létrehozásának 

ösztönzése révén. A Felhívás célja, hogy a magvető (pre-seed és seed) befektetési szakaszt 

támogató inkubátorok kockázatvállalási hajlandósága és pénzügyi forrása növekedjen, ezzel még 

több lehetőséget biztosíthassanak az innovatív ötletek felszínre kerülésének és megvalósításának. 

A Felhívás olyan projektek támogatására irányul, melyek minőségét piaci szereplők igazolják, és 

bizalmukat élvezve tőkebefektetést is kapnak a minősített inkubátortól. Ezáltal az induló 

innovatív vállalkozások támogatásában rejlő jelentős kockázat megoszlik a piaci szereplők és az 

állam között, az inkubátorok tőkebefektetése révén azok tulajdonosként segítik a vállalkozást a 

KFI projektben, cégépítésben, nemzetközi piacra lépésben és újabb tőke bevonásában. 

A konstrukció oly módon kerül megvalósításra, hogy az első fázisban kiválasztásra kerülnek a 

Támogatás Közvetítő szerepet betöltő inkubátorok, mint kedvezményezettek, melyek feladata a 

második fázisban a startupok fejlődésének támogatására kiírt felhívás finanszírozása, a 

támogatandó startupok kiválasztása, szerződéskötés és a kapcsolódó adminisztráció lebonyolítása, 

továbbá a programmal kapcsolatos általános információnyújtási tevékenység végzése a startupok 

részére. 

Jelen Felhívás kizárólag az inkubátorok kiválasztásának folyamatát és feltételrendszerét 

(Első Projekt Elem) tartalmazza, továbbá a Második Projekt Elemre (az inkubált 

startupok tevékenységére) vonatkozó azon feltételeket, amelyek az inkubátor 

pályázatának összeállítása szempontjából mérvadóak. 
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A konstrukció lebonyolításának menetrendje: 

1. Inkubátor kiválasztása egyfordulós, nyílt Felhívással, jelen Felhívás keretében. 

2. A támogatásban részesült inkubátorok által a startup támogatási kérelmek folyamatos 

elbírálása, tevékenységeik támogatása. Ezeket a tevékenységeket az inkubátor önállóan 

látja el. 

A Felhívástól elvárt eredmények: 

- az inkubátorok működési feltételei javuljanak, befektetésre fordítható forrásaik 

bővüljenek; 

- a startup vállalkozások inkubálásához, fejlődésük támogatásához szükséges 

infrastrukturális háttér javuljon; 

- az inkubátorok megteremtsék a lehetőséget az ötletek megvalósítására, startupok 

indítására; 

- minél többekhez eljusson a startup vállalkozásokkal kapcsolatos tudás és információ; 

- az inkubátorok üzletfejlesztési támogatást, mentorálást nyújtsanak a startupok részére; 

- az állami támogatás kedvezményezettjei piaci szempontú szelekcióval kerüljenek 

kiválasztásra, olyan projektek kaphassanak állami támogatást a Felhívás keretében, melyek 

egy minősített inkubátor bizalmát élvezik; 

- a Felhívásban részt vevő startupok tőkebefektetést kapjanak az inkubátoroktól vagy más 

piaci szereplőktől, mely befektetéssel a piaci befektető csökkenti az állami kockázatokat; 

- a startupok a cég sikerre vitelére alkalmas csapatot szervezzenek meg, magas hozzáadott 

értéket tartalmazó terméket fejlesszenek ki, sikeresen vigyék piacra terméküket. 

Jelen Felhívás keretében kizárólag közép-magyarországi vállalkozások jelentkezését várja 

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal). 

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

Rendelkezésre álló forrás: 1,5 milliárd forint. 

A támogatott pályázatok várható száma 3 db. Ez a szám indikatív jellegű, a pályázók által igényelt 
és elnyert támogatás függvényében változhat. 

A rendelkezésre álló forrás tartalmazza: 

a) az inkubátor részére közvetlenül kifizethető maximális működési támogatást (Első Projekt 
Elem), mely a teljes támogatás maximum 20%-a, továbbá 

b) a startupok, mint Címzettek (végső kedvezményezett) részére az inkubátor közvetítésével 
az inkubálási folyamat finanszírozására kifizetendő (továbbutalandó) támogatást (Második Projekt 
Elem). 

Támogatás 
Közvetítők 

Rendelkezésre álló 
forrás  

(millió Ft) 

Működtetési 
támogatás maximuma 

(millió Ft) 

Továbbutalandó 
támogatás minimuma 

(millió Ft) 

Inkubátorok 1500 300 1200 
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3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 

3.1 Támogatást igénylők köre 

Az Első Projekt Elem keretében pályázatot Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős 
könyvvitelt vezető, üzletszerűen inkubációval foglalkozó gazdasági társaság, vagy az Európai 
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős 
könyvvitelt vezető, kifejezetten inkubációval foglalkozó gazdasági társaság nyújthat be. Jogi forma 
szerint: részvénytársaság, európai részvénytársaság; korlátolt felelősségű társaság nyújthat be 
pályázatot – amennyiben rendelkezik minimum az igényelt teljes támogatási összeg 20 
százalékának megfelelő összegű saját tőkével. 

Jelen felhívásra pályázhat: 

- gazdasági társaság (GFO 11x); 

- az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel, Közép-magyarországon fiókteleppel 

rendelkező gazdasági társaságok (GFO 226). 

A Második Projekt Elem keretében az inkubátor inkubációs megállapodást kizárólag az alábbi 
feltételeket együttesen teljesítő startup vállalkozással köthet: legfeljebb három éve bejegyzett, 
Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel 
és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető mikrovállalkozás, jogi 
forma szerint: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely 

- tőzsdén nem jegyzett; 

- nem összefonódás útján jött létre; 

- még nem osztott fel nyereséget. 

Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, a három éves periódus kezdete a 
gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó 
adófizetés kezdő időpontja. 

A pályázókkal szemben támasztott további feltételek az Útmutató 7. pontjában találhatóak. 

3.2 A projekt területi korlátozása  

A Felhívás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régióban megvalósuló projekt 
támogatható. A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó bejegyzett közép-magyarországi 
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Nem támogatható a Közép-magyarországi régión 
kívül megvalósuló fejlesztés. Az Első Projekt Elem tekintetében a megvalósulási helyszínnek a 
támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában per-, teher- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett a teher 
jogosultja). 

Amennyiben a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik, 
a kedvezményezettnek a megvalósítás helyszínére vonatkozó valamennyi engedéllyel rendelkeznie 
kell legkésőbb az engedélyköteles tevékenység megkezdéséig1. 

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra 
(székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver 

                                           
1 A vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel legkésőbb az engedélyköteles tevékenység megkezdésekor, majd a 

tevékenység teljes időtartamában rendelkeznie kell. 
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eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, 
amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. 

A támogatott inkubátoroknak kizárólag az alábbiak szerint van lehetősége startup vállalkozások 
támogatására:  

• olyan vállalkozások vonhatók be, amelyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a közép-
magyarországi régióban található, és vállalják, hogy tevékenységüket is a közép-
magyarországi régióban fogják végezni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Közép-Magyarországon a tevékenység meglétét minden ellenőrző 
szerv figyelemmel kíséri a végső kedvezményezettek szintjén is. 

4. A PÁLYÁZATI PROJEKTTEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES 
INFORMÁCIÓK 

4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

Első Projekt Elem keretében (az alábbi tevékenységekért az inkubátor a startuptól 
ellenszolgáltatást nem kérhet): 

1) A továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs tevékenységek 

a) startup kiválasztási folyamat kidolgozása; 

b) startupok részéről beérkező projektek vizsgálata és a befektetői döntés meghozatala; 

c) inkubációs megállapodás megkötése; 

d) a startupok számára a szükséges támogatási összeg kifizetésének adminisztrálása; 

e) a megvalósítás és a startup támogatással történő elszámolásának nyomon követése; 

f) a projektmegvalósítás dokumentálása; 

g) kötelező tájékoztatási tevékenység biztosítása; 

h) jelentéstétel, beszámolás az NKFI Hivatal felé. 

2) Inkubációhoz kapcsolódó tevékenységek  

a) technológiai és üzletfejlesztési tudás fejlesztése érdekében nemzetközi tapasztalattal 
rendelkező magyar és külföldi szakértők, oktatók bevonása; 

b) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében nemzetközi startup rendezvényeken való részvétel 
(pl.: konferencia, kurzus, vásár); 

c) speciális technológiai háttér kialakítása (kizárólag olyan eszközök/szoftverek melyek 
valamely, a Második Projekt Elembe bevont startup számára szükségesek); 

d) az inkubációs tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások a következő 
területeken: jogi szolgáltatás, könyvelés, adózás, innováció-menedzsment, pénzügy, 
közbeszerzés; 

e) a projektmegvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó PR és kommunikációs tevékenységek. 

Az Első Projekt Elem keretében teljes körűen kötelező végezni az 1) pontban meghatározott 
valamennyi tevékenységet és a 2) pontban meghatározottakból legalább az a), c) és d) 
tevékenységelemeket. 
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Második Projekt Elem keretében: 

1) Címzettek (startupok) részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

a) MVP2 és prototípusfejlesztés, validáció; 

b) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl. 
konferencia, vásár, startup verseny, tárgyalások, vállalkozói ismeretek megszerzése); 

c) marketing és megjelenés; 

d) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele; 

e) kötelező tájékoztatási tevékenység biztosítása. 

A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolását az Útmutató 4. pontja, az 
elszámolhatóság feltételeit pedig az Útmutató 8. pontja részletezi. 

4.2 A pályázat és a projekt szakmai tartalmával, a projektmegvalósítással 
kapcsolatos elvárások 

 A projektet legalább a pályázatban leírt tartalommal kell megvalósítani. A pályázatnak 

tartalmaznia kell a kitűzött célt. 

 A projektjavaslat költségvetésének megalapozottnak kell lennie. A hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést a szerződés 

hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális 

költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás vagy költségszerkezet-

módosítás esetén is. 

 A Felhívás keretében támogatott költségek/költségtételek semmilyen egyéb hazai és/vagy 

Európai Uniós forrásból nem kerülhetnek finanszírozásra. 

 A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, 

szabványoknak, és az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak. 

 A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen 

foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával 

rendelkező kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni a piacon 

szokványos jótállási és szavatossági feltételek mellett. 

 A támogatási kérelem vonatkozó pontjait a támogatást igénylőnek ki kell tölteni. 

 A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a társaság vezetőjének és 

közvetlen helyetteseinek személyében bekövetkező változásokról 8 munkanapon belül írásban 

tájékoztatja az NKFI Hivatalt. 

 Az inkubátor az NKFI Hivatal felé felelősséget vállal mind a saját, mind a kiválasztott 

startupok projektjeinek szabályszerű megvalósításáért és viseli a saját és a kiválasztott 

startupok projektmegvalósítása során felmerült esetleges szabálytalanságok 

jogkövetkezményeit.  

                                           
2 A Minimum Viable Product (rövidített nevén MVP) az a korlátozott funkcionalitású termék, mely rendelkezik 

azzal a jellemzően egy, ritkán néhány képességgel, ami a potenciális vevők egy szűk csoportjának, a korai 

befogadóknak már ebben a formájában is nélkülözhetetlen segítséget jelent, így hajlandóak azt használni, hajlandóak 

fizetni érte és visszajelzéseket adni róla. 
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 A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben (különösen: Útmutató, 

Címzetti felhívás és Működési Kézikönyv) foglalt egyéb feltételeknek. 

 A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege 

arányosan csökkentésre kerül. 

 Szakmai menedzsment biztosítása: az inkubátor menedzsmentjében a következő 

tapasztalatokkal, kompetenciákkal rendelkező vezetőkkel szükséges rendelkezni: 

 minimum 4 év fiatal, innovatív cégekbe való tőkebefektetések területén szerzett 
vezetői tapasztalat, és 

 minimum 4 év startup vállalatok menedzselésében és nemzetközi piacra vitelében 
szerzett vezetői tapasztalat. 

 A menedzsmentnek az inkubátor ügyvezetője/vezérigazgatója kötelezően tagja kell, hogy 

legyen. 

 Az inkubátor vállalja, hogy a szakmai menedzsmentre vonatkozó kompetenciák biztosítását a 

megvalósítási és – amennyiben fenntartási kötelezettséggel rendelkezik a projekt – fenntartási 

időszakban folyamatosan biztosítja, és személycsere esetén nem telik el 4 hónap úgy, hogy 

hiányzik a fenti kompetencia. 

 Amennyiben a fent említett legfontosabb menedzsment tagokat érintően a megvalósulási vagy 

– amennyiben fenntartási kötelezettséggel rendelkezik a projekt – fenntartási időszak alatt 

változás következik be, az inkubátor 8 munkanapon belül írásban köteles tájékoztatni az 

NKFI Hivatalt a változásról. 

 Az inkubátor köteles a startup projektek megvalósulása során folyamatosan tájékoztatni az 

NKFI Hivatalt a rendezvényekről, projektek előrehaladásáról, a startupok által elért 

eredményekről, fejlődésükről. A tájékoztatással kapcsolatos részletes elvárásokat a program 

Működési Kézikönyve tartalmazza. 

4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához 
kapcsolódó határidők 

A projekt futamideje legfeljebb 42 hónap lehet. 

A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.  

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ 
INFORMÁCIÓK 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás mértéke: 

Tevékenység típusa 
Támogatás 
mértéke3 

Aránya a támogatás összegéhez 
viszonyítva 

Inkubátor által végzett tevékenységek  
(Első Projekt Elem) 

50% max. 20% 

Startupok által végzett tevékenységek  
(Második Projekt Elem) 

80% min. 80% 

                                           
3 támogatási intenzitás maximális mértéke 
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A Második Projekt Elem kapcsán az inkubátorok által induló vállalkozásoknak nyújtott 
támogatási kategória alapján biztosított vissza nem térítendő támogatás esetén (ide értve a 
sajáttőke-befektetést és a kvázisajáttőke-befektetést, kamatlábcsökkentést vagy kezességvállalási 
díjcsökkentést is) a támogatás bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg a 400 ezer 
eurónak megfelelő forintösszeget. Innovatív vállalkozások esetén ezen legmagasabb összeg 
megkétszerezhető. 

A támogatás összege: A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összege minimum 300 millió Ft, maximum 500 millió Ft, mely két részből tevődik össze: 

- az inkubátor részére közvetlenül kifizethető működési támogatás, amely maximum a 

keretösszeg 20%-a lehet (Első Projekt Elem); 

- a startupok, mint végső kedvezményezettek számára az inkubátor közvetítésével 

kifizetendő (továbbutalandó) támogatás, amely a keretösszeg minimum 80%-a (Második 

Projekt Elem). 

Előleg: Az NKFI Hivatal az Útmutatóban az előlegre vonatkozóan előírt feltételeknek 
megfelelő projektek esetén az elszámolható költségekhez legfeljebb a támogatás 75%-ának 
megfelelő előleget biztosíthat. Az előleg folyósításának ütemét és feltételeit a támogatási 
szerződés határozza meg.  

A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 3. pontjában találhatóak.  

6. PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI 

A befogadott és formai értékelésnek (amelyre vonatkozó információkat az Útmutató 9. pontja 

tartalmazza) megfelelt pályázatok közül a támogatásra javasolt projektek szakmai értékelés 

alapján kerülnek kiválasztásra. 

Az inkubátor pályázatok értékelése és elbírálása standard eljárásrendben történik. A 

támogatásban részesülő inkubátor projekteket a Felhívásban foglalt kritériumok, valamint a 

tartalmi értékelés szerint választja ki az NKFI Hivatal. 

A Második Projekt Elemből támogatandó startup pályázatok értékelése és elbírálása 

folyamatosan történik, a startupok kiválasztását kizárólag a jelen Felhívás keretében támogatott 

inkubátorok végzik az általuk megjelentetett Címzetti Felhívásban foglaltak alapján. A Második 

Projekt Elemből támogatandó startupok körét az NKFI Hivatal nem bírálja fölül. 

Csak olyan inkubátor pályázatnak nyújtható támogatás, amely az alábbi 1-3 pontokban 

meghatározott feltételek mindegyikének megfelel (az értékelés során igent kap) és nem hordoznak 

kiemelkedően jelentős kockázatot (4. szempont). Nem támogathatók továbbá azok az inkubátor 

pályázatok, amelyek esetében a pályázatra adott összes pontszám nem éri el az 50 pontot. 

  
Értékelési szempontok megnevezése és magyarázata 

Az egyes 
szempontokra 

adható 
maximális 

pontszámok 

1. A projekt célja az NKFI Alap és a pályázati kiírás céljaival összhangban van? Igen/Nem 

2. A projektjavaslat jól meghatározott, világos célkitűzéssel rendelkezik-e? Igen/Nem 

3. Reális a projekt költségvetése? Igen/Nem 

4. Hordoz-e kiemelkedően jelentős kockázatot a projekt megvalósítása?* Igen/Nem 

5. Az inkubátor menedzsmentjének és tulajdonosainak szakmai tapasztalata – AZ 
ÉRTÉKELŐ ÁLTAL ELLENŐRIZENDŐ SZEMPONT 

0-30 

5.1. A inkubátor menedzsment tagjainak saját, vagy egy szervezet vezetőjeként a pályázat 0-10 
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megjelenéséig startup4 vállalkozásokba fektetett, 3 millió forintnál nagyobb 
tőkebefektetéseinek száma (az egyes személyek szintjén számolt tőkebefektetések száma 
összeadódik) 

 Értékelés-módszertani segédlet az 5.1. ponthoz: 

0-10 pont közötti egész pontszám adható. A megítélhető pontszámot a tőkebefektetések 
összesített darabszáma adja – további pontok 10 db-nál több igazolt tőkebefektetés 
esetén sem adhatóak.  

A menedzsment tag befektetésének számít, ha az érintett: 

 saját maga fektetett be, vagy ha 

 a befektető szervezetnél vezető tisztségviselő volt. 

A menedzsment tagok közül maximum 3 fő** tapasztalata vehető figyelembe. A 
menedzsment értékelése során ugyanazon személyek értékeit kell figyelembe venni az 
5.1., 5.2. és 5.4. értékelési szempontok esetében. 

A pályázó a megadott számadatot az alábbiak megadásával támasztja alá az 
önéletrajzokban és az elektronikus kitöltő programban: 

 befektetést kapott cégek neve, adószáma (és ha van: honlapja); 

 a befektetett összeg Ft-ban; 

 a befektetés időszaka5; 

 a befektetés startup jellegének, valamint az abban megvalósult 

termék/szolgáltatás innovativitásának rövid (max. 250 karakter) bemutatása. 

Csak a fent felsorolt valamennyi információ együttes megadása esetén lehet figyelembe 
venni a pontozásnál egy tőkebefektetést. Amennyiben bármelyik információ hiányzik, az 
a tőkebefektetés nem értékelhető. 

 

5.2. A inkubátor menedzsment tagjainak startup6 vállalatok menedzselésében (alapítóként, 
vagy vezető tisztségviselőként, vagy startup számára foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban végzett tanácsadóként) szerzett tapasztalata7 években kifejezve (az egyes 
személyek szintjén számolt évek száma összeadódik). 

0-10 

 Értékelés-módszertani segédlet az 5.2. ponthoz: 

0-10 pont közötti egész pontszám adható. A megítélhető pontszámot az alapján kell 
eldönteni, hogy a menedzsment tagok összesen hány év tapasztalattal rendelkeznek 
kifejezetten startup menedzselés területén. Több ember esetén az ilyen jellegű 
tapasztalatok idejét mind össze kell adni – további pontok 10 évnél több igazolt 
menedzselési tapasztalat esetén sem adhatóak. 

A menedzsment tagok közül maximum 3 fő tapasztalata vehető figyelembe. A 
menedzsment értékelése során ugyanazon személyek értékeit kell figyelembe venni az 
5.1., 5.2. és 5.4. értékelési szempontok esetében. 

A pályázó a megadott számadatot az alábbiak megadásával támasztja alá az 
önéletrajzokban és az elektronikus kitöltő programban: 

 

                                           
4 A felhívás keretében startup alatt értjük azokat az induló, gyors növekedési potenciállal rendelkező, nemzetközi 

piacokat célzó, innovatív mikro- és kisvállalkozásokat, melyeket a befektetés időpontja előtt legfeljebb 3 évvel 

jegyeztek be és tőzsdén nem jegyzettek. (Az értékelési szempontoknál a startup cég korára vonatkozó korlátot a 

befektetés időpontjában kell vizsgálni) 

5 Nem számít értékelhető befektetésnek a 12 egybefüggő hónapnál rövidebb időtartamú befektetés. 

6 A Felhívás keretében startup alatt értjük azokat az induló, gyors növekedési potenciállal rendelkező, nemzetközi 

piacokat célzó, innovatív mikro- és kisvállalkozásokat, melyeket a befektetés időpontja előtt legfeljebb 3 éve 

jegyeztek be, tőzsdén nem jegyzettek. (Az értékelési szempontoknál a startup cég korára vonatkozó korlátot a startup 

menedzsment tapasztalatszerzés illetve a befektetés időpontjában kell vizsgálni). 

7 Nem számít startup menedzsment tapasztalatnak többek között az állami vagy EU-s támogatás közvetítése, a 

pályázati vagy pénzügyi tanácsadás, vagyon- vagy ingatlankezelői, banki tapasztalat, a nonprofit szervezetben, 

kutatóközpontban végzett tevékenység. 
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 menedzselt cégek neve, adószáma (és ha van: honlapja); 

 menedzselési szerepköre (alapító, vagy vezető tisztségviselő, vagy startup 

számára foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban végzett tanácsadói 

tevékenység); 

 a menedzselés időszaka8; 

 a menedzselt startup jellegének, valamint az abban megvalósult 

termék/szolgáltatás innovativitásának rövid (max. 500 karakter) bemutatása. 

Csak a fent felsorolt valamennyi információ együttes megadása esetén lehet figyelembe 
venni a pontozásnál egy menedzselési időszakot. Amennyiben bármelyik információ 
hiányzik, az a menedzselési időszak nem értékelhető. 

5.3. A legalább 5% tulajdonrésszel rendelkező közvetlen tulajdonos személyek, szervezetek 
által a pályázat megjelenéséig startup5 vállalkozásokba fektetett, 3 millió forintnál 
nagyobb tőkebefektetésének száma (összegezve). 

0-5 

 Értékelés-módszertani segédlet az 5.3. ponthoz: 

0-5 pont közötti egész pontszám adható. A megítélhető pontszámot az alapján kell 
eldönteni, hogy a közvetlen tulajdonos személyek, szervezetek összesen hány darab 3 
millió Ft-nál nagyobb tőkebefektetést végeztek technológiai vállalkozásokba. Több 
tulajdonos személy, szervezet esetén valamennyi befektetés számát össze kell adni. Egy 
befektető egy vállalkozásba több alkalommal történő befektetéseit egynek kell számolni! 
A megítélhető pontszámot a tőkebefektetések összesített darabszáma adja – további 
pontok 5 db-nál több igazolt tőkebefektetés esetén sem adhatóak.  

A befektetésének számít, ha az érintett: 

 saját maga fektetett be, vagy ha 

 a befektető szervezetnél vezető tisztségviselő volt. 

A tulajdonos személyek, szervezetek közül maximum 3 fő tapasztalata vehető 
figyelembe.  

A pályázó a megadott számadatot az alábbiak megadásával támasztja alá az 
önéletrajzokban és az elektronikus kitöltő programban: 

 befektetést kapott cégek neve, adószáma (és ha van: honlapja); 

 a befektetett összeg Ft-ban; 

 a befektetés időpontja; 

 a befektetés startup jellegének, valamint az abban megvalósult 

termék/szolgáltatás innovativitásának rövid (max. 250 karakter) bemutatása. 

Csak a fent felsorolt valamennyi információ együttes megadása esetén lehet figyelembe 
venni a pontozásnál egy tőkebefektetést. Amennyiben bármelyik információ hiányzik, az 
a tőkebefektetés nem értékelhető. 

 

5.4. Az inkubátor menedzsment tagjainak a projektre fordított munkaidejének aránya (átlag) 

P1 + P2 + P3

3 ∗ 20
= x 

ahol P az egyes tagok projektre fordított munkaidejének aránya százalékban. 

0-5 

 Értékelés-módszertani segédlet az 5.4. ponthoz: 

0-5 pont közötti egész pontszám adható akként, hogy x egészre kerekített értéke a 
megadandó pontszám. A megítélhető pontszámot az alapján kell eldönteni, hogy a 
menedzsment tagok saját bevallásuk alapján munkaidejük hány %-át fordítják átlagosan 
erre a projektre. Az egyes tagok %-os értékei számtani közepének (átlagának) a huszad 
része a matematikában szokásos módon történő kerekítés alapja, ezt az értéket a pályázó 
az Adatlapon megadja. Egyéb projektekben megvalósuló munkaterhek az értékelés során 
mérlegelésre kerülhetnek. 

A menedzsment tagok közül maximum 3 fő vehető figyelembe. A menedzsment 

 

                                           
8 Nem számít értékelhető menedzselési időszaknak a 12 egybefüggő hónapnál rövidebb időtartamú tevékenység 

azonos gazdasági társaságban. 
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értékelése során ugyanazon személyek értékeit kell figyelembe venni az 5.1., 5.2. és 5.4. 
értékelési szempontok esetében. 

6. Üzleti terv – AZ ÉRTÉKELŐ ÁLTAL SZAKMAILAG MÉRLEGELENDŐ 
SZEMPONT. 

0-40 

6.1. Átfogó értékelés az üzleti terv minőségéről 0-8 

6.2. Üzleti modell bemutatása, exit stratégiák 0-8 

6.3. Piaci ismeretek, piacelemzés 0-8 

6.4. Inkubációt megvalósító csapat bemutatása 0-8 

6.5. Finanszírozási stabilitás, fenntarthatóság 0-8 

 Értékelés-módszertani segédlet a 6. ponthoz: 

Minden egyes értékelési szempont esetén 0 és 8 pont közötti egész pontszám adható. 

A pályázó ehhez a következő útmutatást kapta: 

Mutassa be az inkubátor üzleti tervét, és térjen ki benne legalább az alábbi fejezetekre 
(megtartva az alábbi tagolást). Az üzleti terv teljes terjedelme összesen maximum 20 
oldal lehet. 

 vezetői összefoglaló: Foglalja össze röviden a projektet! Mutassa be röviden 

az inkubátor tervezett tevékenységeit, működését, indokoltságát, célját, 

fókuszát! Terjedelem: max .1 oldal. 

 üzleti modell bemutatása, exit stratégiák: Részletezze az inkubátor 

működési modelljét! Mutassa be a szervezet működését, vezetők motiválását, a 

startupok kiválasztás módját, ágazati preferenciát, a nyújtandó szolgáltatásokat, 

finanszírozási modell, exit stratégiát, képzési tervet! 

 piaci ismeretek, piacelemzés: Mutassa be az inkubátor üzleti környezetét 

(piac- és stakeholder elemzés)! Legfőbb tényezők, korlátok, lehetőségek. 

 inkubációt megvalósító csapat bemutatása: Mutassa be a legfontosabb 

kompetenciákat, képességeket, szakmai tapasztalatokat, amelyek rendelkezésre 

állnak a menedzsmentben és a tulajdonosok körében! Mutassa be a 

menedzsment és az inkubációt megvalósító legfontosabb tagok feladatait és 

hatáskörét! Részletezze, hogy a csapat miért lesz képes Közép-Magyarországon 

egy inkubátor sikeres és fenntartható működtetésére! Milyen hozzáadott 

értékkel tudja segíteni az inkubátor működését, az inkubáltak nemzetközi 

piacra vitelét a tulajdonosi kör és a menedzsment? Amennyiben rendelkezik 

ilyennel, mutassa be külföldi szakértőjét vagy külföldi inkubátori, befektetői 

kapcsolatait! Mutassa be az inkubátor szervezeti ábráját! 

 finanszírozási stabilitás, fenntarthatóság: Fejtse ki, miből fognak az 

inkubátor bevételei származni, hogyan lesz az inkubátor pénzügyileg 

működőképes, a pályázat lezárulta után is fenntartható (várható bevételek, 

kiadások alakulása, tőkebevonási lehetőségek)! 

Figyelem! Kérjük a terjedelmi korlátok szigorú betartását. A melléklet rövidebb lehet, de 
a 20 oldalt meghaladó tartalmat az értékelő figyelmen kívül hagyhatja! 

A vezetői összefoglaló az üzleti terv egésze, a további szempontok az üzleti terv 
vonatkozó fejezetei alapján pontozandók!  

 

7. Ráfordítások – AZ ÉRTÉKELŐ ÁLTAL ELLENŐRIZENDŐ SZEMPONT. 0-10 

7.1. Az inkubátor által pénzeszköz formájában a Második Projekt Elemhez kötelezően 
meghatározott minimum saját erőt meghaladó tőke mértéke (jegyzett tőke + tőketartalék 
+ tőkeemelési kötelezettségvállalás együttes összege). 

0-10 

 0-79 999 999 Ft 0 

 80 000 000-199 999 999 Ft 5 

 200 000 000 Ft, vagy annál több 10 

 Értékelés-módszertani segédlet a 3.4. ponthoz: 

0, 5 vagy 10 pont adható, közbülső értékek nem adhatóak! A megítélhető pontszámot a 
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befizetett jegyzett tőke, a tőketartalék és egy esetleges tőkeemelési szándék (befektetési 
szándéknyilatkozat) összege alapján kell eldönteni. 

Ezeket kell alátámasztania a társasági szerződésnek és a nyilatkozat(ok)nak a 
tőketartalékról és egy tőkeemelési szándékról. A nyilatkozatok a társasági szerződéssel 
együtt, egy fájlban kerülnek csatolásra. 

8. Szóbeli értékelés – AZ ÉRTÉKELŐ ÁLTAL SZAKMAILAG 
MÉRLEGELENDŐ SZEMPONT 

0-20 

8.1 Inkubátor működési modelljének bemutatása, nyújtandó szolgáltatások, bevételek 0-5 

8.2 A csapat, és különösen az ügyvezető/vezérigazgató elkötelezettségének bemutatása 
(ellátott feladatok, ráfordítások, máshol betöltött funkciók) 

0-5 

8.3 Saját inkubációs pozitív, negatív tapasztalatok értékelése, tanulságok, egyéb felmerült 
kérdésekre adott válaszok 

0-5 

8.3 Exit stratégiák részletes bemutatása 0-5 

 Értékelés-módszertani segédlet a 4. ponthoz: 

Szóbeli értékelés esetén 0 és 5 pont közötti egész pontszám adható. 

A szempontot ez alapján kell pontozni:  

A szempont a lefolytatott szóbeli értékelés alapján döntendő el. A képzés és tanácsadás 
még nem jelent inkubációt. Lehetőség szerint a pályázó szervezet 
ügyvezetője/vezérigazgatója prezentáljon. 

 

 Összes pont: 100 

* Kiemelkedően jelentős kockázatok: 

 a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok; 

 a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére; 

 a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi 
vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított; 

 ha a pályázó, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe vagy tulajdonosai 
között közvetlen vagy közvetett egyezés áll fenn; 

 ha a pályázó, illetve az árajánlat adó/szállító szakmai kompetenciái, tárgyi erőforrásai nem 
alkalmasak a projekt megvalósítására. 

Amennyiben a kiemelkedően jelentős kockázat a projekt megvalósítása során merül fel, a 
támogató a támogatási szerződés megszűntetéséről dönthet. 

**A jelen értékelési pontban nevesített személyek, mint kompetenciát alátámasztók 
vonatkozásában tett vállalásokat a projekt teljes időtartama alatt a pályázó köteles biztosítani. 

A szakmai értékelés alapján meghozott döntés tartalma: 

 a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és 
feltételekkel; 

 a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel; 

 a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel, és csökkentett tartalommal; 

 a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján; 

 a pályamű elutasítása forráshiány miatt. 

Az NKFI Hivatal a döntést követő tíz munkanapon belül tájékoztatja a döntésről a pályázókat az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 73. § 
(1) bekezdése szerint.  
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7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

7.1 A pályázatok benyújtásának módja 

A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető elektronikus kitöltő programmal kitöltött 
projekt adatlapot, továbbá a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus 
adathordozón (xzip9 formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a 
kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező nyilatkozatot, egy példányban, 
zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. 
törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (express postai szolgáltatás; futárposta-
szolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen 
feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített 
határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak. 

Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemezen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát 
(ÖKO_16), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, és győződjön meg a 
kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről, olvashatóságáról! 

7.2 A pályázatok benyújtásának helye 

A pályázatokat az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni: 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására, valamint kizárólag 
elektronikusan történő benyújtásra nincs lehetőség! 

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal hivatalos 
honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailen és 
telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:  

E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu 

Telefon: +36 (1) 795 9500 

Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00 

7.3 A pályázatok benyújtásának határideje 

A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram10 megjelenésétől 2017. január 31-ig lehetséges. 

7.4 A pályázati felhívás felfüggesztése és megszüntetése 

Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése 
előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti 
vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. 
A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való 
megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett 
projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült 
ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni. 

                                           
9 Az xzip formátum a pályázati adatalap kitöltésére szolgáló elektronikus pályázati kitöltő program által, a kitöltendő 

adatlap mentésekor generált fájlformátum. Az xzip formátumban elmentett adatlap a kitöltő program felületén 

található „mentett fájlok” mappában érhető el. 

10 A kitöltőprogram megjelenéséről közlemény jelenik meg a http://nkfih.gov.hu/ oldalon. 

http://nkfih.gov.hu/
mailto:nkfialap@nkfih.gov.hu
http://nkfih.gov.hu/
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8. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI 

I. Útmutató 

II. Projekt adatlap Nyilatkozattal 

III. Segédlet a Projekt adatlap kitöltéséhez (kitöltési útmutató) 

IV. Átláthatósági nyilatkozat 

V. Átláthatósági nyilatkozat kitöltési útmutató 

VI. Támogatási Szerződés minta 

VII. Teljesítési feltételek minta 

VIII. Tájékoztató KKV minősítés megállapításához 

IX. Működési Kézikönyv 

X. Címzetti Felhívás sablon 

A pályázatot a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével kell elkészíteni. 


