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Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff)
GINOP 2.1.5-15
A pályázat benyújtása 2016. április 25-től 2018. április 25-ig lehetséges.
A felhívás célja:
A felhívás célja, hogy az ötlet fázistól, a validáción, prototípusfejlesztésen át támogassa az innovatív
startup vállalkozásokat a piacra vitelben, a fenntartható üzleti modell kialakításában, valamint a
befektetésre való alkalmasság elérésében. A kutatás-fejlesztési és innovációs (továbbiakban: KFI)
eredményeken alapuló projektötletekből olyan gyorsan növekedő vállalkozások kifejlődése a cél, melyek
a kutatási eredmények piaci hasznosulásával, exportpiaci pozíciók elfoglalásával, 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 Felhívás ezért célul tűzi ki a startupok fejlődését lehetővé tevő ökoszisztéma kialakítását és
megerősítését, a kezdeti, inkubációs fázis támogatása, új inkubátorok létrehozásának ösztönzése révén.
A Felhívás célja, hogy az inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva olyan régiós
startup központok jöjjenek létre, melyek lehetőséget biztosítanak az innovatív ötletek felszínre kerülésének
és megvalósításának.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8-10 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
Vissza nem térítendő, minimum 300 millió Ft maximum 600 millió Ft.
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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 (Első Projekt Elem)
a startupok, mint végső kedvezményezettek részére az inkubátor közvetítésével kifizetendő
(továbbutalandó) támogatás, amely a keretösszeg minimum 80%-a. (Második Projekt Elem).

Kedvezményezettek:
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; korlátolt
felelősségű társaság (amennyiben rendelkezik minimum 5 millió Ft törzstőkével).
Jelen Felhívás keretében 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
o legfeljebb öt éve került bejegyzésre,
o nem összefonódás útján jött létre és
o 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.
Pályázati feltételek:
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,
amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján negatív és/vagy a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt
legkisebb mértéke alá csökkent,
amely támogatást igénylő vagy a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott
partner vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretéből adott naptári évben már részesült
támogatásban.

Támogatható tevékenységek:
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
o start-up kiválasztási folyamat kidolgozása,
o startupok részéről beérkező projektek vizsgálata és befektetői döntés meghozatala
o inkubációs megállapodás megkötése,
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a startupok számára biztosított, a fejlesztéséhez, üzletfejlesztéshez és piacra jutáshoz
szükséges támogatási összeg kifizetése,
o megvalósítás és a startup támogatással történő elszámolásának nyomon követése,
o a projektmegvalósítás dokumentálása,
o jelentéstétel az Irányító Hatóság felé.
Inkubációhoz kapcsolódó tevékenység
o Technológiai és üzletfejlesztési tudás fejlesztése érdekében nemzetközi tapasztalattal
rendelkező magyar és külföldi szakértők, oktatók bevonása,
o tudás- és kapcsolatbővítés érdekében nemzetközi startup rendezvényeken való részvétel (pl.:
konferencia, kurzus, vásár),
o startup rendezvények szervezése,
o 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.
o Az inkubátor saját tevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevétele a
következő területeken: jog, könyvelés, adózás, innováció-menedzsment, pénzügy,
közbeszerzés
o Kötelező nyilvánosság biztosítása
o Inkubátor saját működését szolgáló PR és kommunikációs tevékenységek.
o



Az Első Projekt Elem keretében teljes körűen kötelező végezni az 1) pontban meghatározott
tevékenységet és 2) pontban meghatározottakból legalább három tevékenységelemet.
Második Projekt Elem keretében:


Címzettek (start-up-ok) részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó tevékenységek
o MVP4 és prototípusfejlesztés, validáció
o tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl.: konferencia,
vásár, startup verseny, tárgyalások, vállalkozói ismeretek megszerzése)
o marketing és megjelenés
o technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele
o nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenység.

Előleg:
Előleg: max. a megítélt támogatás 50%-a, maximum 300 millió Ft.
Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett
részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható
összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
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