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 Innovációs ökoszisztéma építése  

(startup és spinoff)   

 

 

Pályázat kódja GINOP-2.1.5-15 

Keretösszeg 5 milliárd Ft 

Támogatási összeg 300–600 millió Ft 

Intenzitás maximum 80% 

Pályázók köre 
 részvénytársaság 
 európai részvénytársaság 

Beadás kezdete 2016. április 25. 

Megvalósítási idő 36 hónap 

Fenntartási kötelezettség 
kkv-k esetében 3 év 
egyéb esetben 5 év 

Konstrukció 

Az első fázisban kiválasztásra kerülnek a 
Támogatás Közvetítő szerepet betöltő 
inkubátorok, mint kedvezményezettek, 
amelyek feladata a második fázisban a 
startupok fejlődésének támogatására kiírt 
felhívás finanszírozása, a támogatandó 
startupok kiválasztása, szerződéskötés és a 
kapcsolódó adminisztráció lebonyolítása. 

Ágazati szűkítés - 
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Pályázók köre: 

 Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, 
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 
rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság. 

Jogi forma szerint: részvénytársaság, európai részvénytársaság. 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 Inkubációs megállapodás kizárólag az alább feltételeket együttesen teljesítő 
vállalkozással köthető: 

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás olyan tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás 
részére nyújtható, amely 

a) legfeljebb öt éve került bejegyzésre, 

b) nem összefonódás útján jött létre és 

c) még nem osztott fel nyereséget. 

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

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amelynek projektterve a 
benyújtásakor nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, 
továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes 
dokumentációt nem csatolja. 

 

A konstrukció lebonyolításának menetrendje: 

1. Inkubátor kiválasztása egyfordulós, nyílt Felhívással, jelen Felhívás keretében (Első Projekt 
Elem). Az Első Projekt Elem keretében azon projektek támogathatók, melyek a támogatási 
kérelem benyújtásakor rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével. 

2. A támogatásban részesült inkubátorok által a startup támogatási kérelmek folyamatos 
elbírálása, tevékenységeik támogatása. Ezen tevékenységeket az inkubátor önállóan látja el. 
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Első Projekt Elem keretében (az alábbi tevékenységek start-up részére történő nyújtásáért az 
inkubátor a startuptól ellenszolgáltatást nem kérhet): 

 A továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs tevékenység – az 
alábbiakban felsoroltak teljes körűen, kötelezően elvégzendők: 

a) start-up kiválasztási folyamat kidolgozása, 

b) startupok részéről beérkező projektek vizsgálata és befektetői döntés meghozatala, 

c) inkubációs megállapodás megkötése, 

d) a startupok számára biztosított, a fejlesztéséhez, üzletfejlesztéshez és piacra jutáshoz 
szükséges támogatási összeg kifizetése, 

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

f) a projektmegvalósítás dokumentálása, 

g) jelentéstétel az Irányító Hatóság felé. 

 Inkubációhoz kapcsolódó tevékenység – a felsoroltakból legalább 3 tevékenység 
elvégzése kötelező: 

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) startup rendezvények szervezése, 

d) általános technológiai háttér kialakítása, (kizárólag olyan eszközök/szoftverek melyek 
minden start-up számára elérhetők) 

- speciális műszerek, eszközök, laborfelszerelések vásárlása/bérlése, 

- inkubációs tevékenységhez kapcsolódó szoftverek; immateriális javak beszerzése. 

e) Az inkubátor saját tevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 
igénybevétele a következő területeken: jog, könyvelés, adózás, innováció-
menedzsment, pénzügy, közbeszerzés 

f) Kötelező nyilvánosság biztosítása 

g) Inkubátor saját működését szolgáló PR és kommunikációs tevékenységek (az első 
projektelem keretében elszámolható összes költség maximum 5%-a) 

Második Projekt Elem keretében: 

 Címzettek (start-up-ok) részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek: 

a) MVP4 és prototípusfejlesztés, validáció, 



 

Tipp! Kattintson a menüpontokra a navigáláshoz!  4 
 

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) nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenység. 

 

Támogatás összege:  

 300–600 millió Ft 

Egy kedvezményezett legfeljebb összesen 600 millió Ft keretösszeghez kap hozzáférést. Ez a 
keretösszeg két részből tevődik össze: 

- az inkubátor részére közvetlenül kifizethető működési támogatás, amely maximum a 
keretösszeg 20%-a lehet, de legfeljebb 100 millió Ft. (Első Projekt Elem) 

- a startupok, mint végső kedvezményezettek részére az inkubátor közvetítésével 
kifizetendő (továbbutalandó) támogatás, amely a keretösszeg minimum 80%-a (Második 
Projekt Elem). 

 

Önerő: 

 A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő 
igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Az önerő rendelkezésre állását igazoló 
dokumentumokat és nyilatkozatokat a kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési 
kérelemhez szükséges benyújtania. 

 

Előleg mértéke:   

 Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a 
megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-a, maximum 300 millió Ft. 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll 
rendelkezésre. 

 

Határidő:  

 A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 25-étől 2018. április 25-éig lehetséges. 
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Támogatási intenzitás:  

Tevékenység típusa 
Támogatás 

mértéke 
Aránya a támogatási 

keretösszeghez viszonyítva 

Inkubátor által végzett 
tevékenységek (Első Projekt Elem)  

80% max. 20% 

Startupok által végzett 
tevékenységek (Második Projekt 
Elem)  

80% min. 80% 

 

Elszámolható költségek mértéke:  

Költségtípus  
Maximális mértéke az összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Inkubátor saját működését szolgáló PR 
és kommunikációs tevékenységek  

5% 

Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításához kapcsolódó költségek  

0,5% 

Közbeszerzési költségek (közbeszerzési 
szakértői díj esetében maximum 95.000 
Ft/szakértői nap tervezhető és 
számolható el) 

1% 

Általános (rezsi) költségek 1% 

 

 Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: maximum 6 fő/hó 
tervezhető, számolható el. 

 Egyéb szolgáltatási költségek: szakértői díj esetében maximum 95.000 Ft/szakértői nap 
tervezhető és számolható el. 

 Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó 
személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el. 

 Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak 
indokolt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és 
mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi 
átlagbérhez képest (legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkező támogatást 
igénylők esetén releváns). 

Kötelező vállalások:  

 

 Szakmai menedzsment biztosítása 
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Az inkubátor menedzsmentjében a következő tapasztalatokkal, kompetenciákkal 
rendelkező vezetőkkel szükséges rendelkezni: 

– minimum 2 év fiatal, innovatív cégekbe való tőkebefektetések területén szerzett 
vezetői tapasztalat, és 

– minimum 2 év startup vállalatok menedzselésében és nemzetközi piacra vitelében 
szerzett vezetői tapasztalat, és 

– minimum 2 év vállalati technológiai/innovációs/K+F projektvezetői tapasztalat. 

Az inkubátor továbbá vállalja, hogy ezen pozíciók betöltését a megvalósítási és 
fenntartási (amennyiben fenntartási kötelezettséggel rendelkezik a projekt) időszakban 
folyamatosan biztosítja, és személycsere esetén nem telik el 4 hónap úgy, hogy hiányzik 
a kompetencia. Az inkubátor ezeket a kompetenciákat köteles az alábbi pozíciókat 
betöltő vezetőkhöz rendelni úgy, hogy mindegyik fenti kompetencia biztosítva legyen: 
vezérigazgató, üzletfejlesztési igazgató, technológiai vezető. 

 Az inkubátor vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszaka alatt legalább 5 
vállalkozással inkubációs megállapodás köt, valamint részükre inkubációs 
szolgáltatásokat nyújt. 

 Az inkubátor vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig legalább 3 db tesztelt 
prototípus, tesztelt MVP és/vagy piacra vihető termék létrejön az általa továbbutalandó 
támogatással támogatott, valamint inkubált startup vállalkozások tevékenységének 
eredményeképpen. 

 Az inkubátor vállalja, hogy magántőkebefektetést nyújt minden, a II. Projekt Elemben 
általa inkubált startup vállalkozás számára, legalább a startup vállalkozás részére 
továbbadott támogatási összeg 20%-ának mértékéig. A támogatást igénylő inkubátor 
továbbá vállalja, hogy a támogatott vállalkozásokban legfeljebb 24% részesedést szerez. 

 Az inkubátor vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszakában legalább az alábbi 
nyilvános startup rendezvényeket megrendezi: 

- méföldkövenként legalább négy tudásmegosztó rendezvény lehetséges 
startuppereknek, 

-      méföldkövenként legalább egy ötletverseny szakmai felkészítővel. 


