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Az inkubációs kérelmet, adatlapot és nyilatkozatot vagy elektronikusan
az Adobe Acrobat Reader program Fill&Sign igénybe vételével vagy
kézzel (jól olvasható nyomtatott betűkkel) kérjük kitölteni.
A költségvetési tervet a megadott xls fileban kell kitölteni, és beküldeni.
A költségvetési terv kitöltési útmutatóját az xls file tartalmazza. A
költségvetési tervet papír alapon, cégszerűen aláírva is be kell küldeni az
inkubátorhoz a pályázati csomag részeként.
Minden dokumentumot kérünk kinyomtatni és cégszerűen aláírva
digitalizálni, majd a rendszerünkbe a www.bnlstart.com oldalon feltölteni
a további dokumentumokkal együttesen. A pályázati csomag
dokumentumait eredeti cégszerű aláírással, papír alapon is be kell
nyújtani a Címzetti Felhívásban szereplő címre!
Csatolt dokumentumokat szintén elektronikus formában az inkubátor online felületén kell a pályázati anyaggal együtt feltölteni.
Kapcsolódó anyagok, mint videók, prezentációk... csatolása elérhetőségi
linkek megadásával lehetséges. A linkeket az inukábációs kérelem lapon
szükséges megadni. Ezek közvetlen feltöltésére az inkubátor
rendszerébe nincs lehetőség.
A dokumentumokban a szürkével jelölt mezőket az inkubátor tölti ki.

	
  
INKUBÁCIÓS KÉRELEM SABLON
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Támogatást igénylő teljes neve:
A cégkivonatban szereplő teljes nevet kell megadni.
Adószám:
A cégbírósági kivonata alapján kell kitölteni.
Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel száma:
A cégkivonatban szereplő, támogatási kérelmet benyújtó gazdasági társaság
cégbírósági bejegyzésének számát kell rögzíteni.
A támogatási kérelem benyújtásának/véglegesítésének időpontjában a
támogatást igénylőnek jogerősen bejegyzett vállalkozásnak kell lennie.
Székhely:
A cégkivonatban szereplő, támogatási kérelmet benyújtó gazdasági társaság
székelyének címe.
Képviseli:
A cégjegyzésre jogosult személy (együttes képviseleti jog esetén személyek)
neve, akik a pályázati anyag minden további dokumentumát is cégszerűen
aláírák.
A pályázati anyaghoz csatoltva benyújtott dokumentumok:
A Pályázati adatlap bizonyos pontjaihoz (pl. aláírásminták, egyes szervezetk
esetén nyilatkozat az átláthatóságról) vagy bizonyos költségek alátámasztásához
a Címzetti felhívás további dokumentumok csatolását írja elő. Kérjük itt sorolja fel
az összes csatolt dokumentumot. A csatolt dokumentumokat a pályázati anyaggal
együtt kell benyújtani az inkubátor on-line felületén keresztül.
Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a pályázati anyagba kizárólag 1 db
tájékoztatás vagy árajánlat csatolása kötelező, de a későbbiekben a valós
és gazdaságos piaci ár igazolása a pályázó felelőssége. Így amennyiben
lehetősége van az egyes költségtételek árazásáról további alátámasztó
dokumentumokat beszerezni, így javasoljuk ezeket a pályázati szakaszban
megtenni. Ilyen bizonyító dokumentumok lehetnek további árajánlatok
(maximum további 2 db), a piaci árat igazoló screenshotok vagy egyéb
bizonyító dokumentumok.
A csatolt anyagok papír alapú beküldése nem szükséges, de a pályázó köteles azt
megőrizni, az inkubátornak pedig jogában áll a pályázati anyag értékelése során
vagy pozitív döntés esetén a projekt és fenntartási időszak alatt bármikor kérni
az eredti dokumentumok rendelkezésre bocsátását.

	
  
A pályázati anyaggal kapcsolatos további releváns tartalmak

Kérjük az ötlet, projekt, start-up megismerését segítő anyagokat tegye
elérhetővé számunkra az itt megadott linkeken.
Az értékelés során az inkubátor Vezető Testülete a megadott anyagok mellett is
kérheti a pályázóval való személyes konzultációt.

	
  
PÁLYÁZATI ADATLAP
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A pályázati adatlap kitöltését követően kérjük számozza be az oldalakat annak
érdekében, hogy az esetleges pótlapok is biztosan bekerüljenek a csomagba.
Kérjük amennyiben valamelyik oldalból az adatok számossága miatt több
példányt is készít, ezeket az eredeti oldalak mellé – és ne a végére - illessze az
anyagba.
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATAI

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:
A cégkivonatban szereplő teljes nevet kell megadni.
A támogatást igénylő rövidített neve:
A cégkivonatban szereplő rövidített nevet kell megadni.
Gazdálkodási formakód:
A gazdálkodási formakódokat a 22/2014. (III. 13.) számú a statisztikai számjel
elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosítása
határozza meg.
GFO kódok KSH elérhetősége: http://www.ksh.hu/gfo_menu
Jelen Felhívás keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok
fogadhatóak el:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
Adószám:
A cégbírósági kivonata alapján kell kitölteni.
Statisztikai számjel:
A cégkivonatban szereplő, a támogatást igénylő vállalkozások 17 számjegyű
statisztikai számát kell rögzíteni.
A 2011. január 1-jétől hatályos statisztikai számjel megadása szükséges.
Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel száma:
A cégkivonatban szereplő, támogatási kérelmet benyújtó gazdasági társaság
cégbírósági bejegyzésének számát kell rögzíteni.
A támogatási kérelem benyújtásának/véglegesítésének időpontjában a
támogatást igénylőnek jogerősen bejegyzett vállalkozásnak kell lennie.

	
  
Alapítás időpontja:
Az alapítás időpontja gazdasági társaságok, esetében a cégkivonat alapján a
létesítő okirat hatálybalépésének (a cégbejegyzés jogerőre emelkedésének)
dátuma.
Amennyiben a támogatást igénylő (a cégkivonatában is feltüntetett) jogelőddel
rendelkezik, akkor az alapítás időpontjaként a jogelőd gazdálkodó szervezet
alapítási idejét kérjük feltüntetni, továbbá a Működés időtartama adatmező
kitöltésekor is ezt kérjük figyelembe venni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a működési időtartam meghatározásához csak a
lezárt, teljes (365 napot jelentő) évek vehetők figyelembe, az előtársaságként
való működés időszaka ebbe nem számít bele!
Minősítési kód:
Jelen Felhívás keretében csak mikrovállalkozásnak minősülő
vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet
Minősítési
Minősítés megnevezése
kód
1

mikrovállalkozás

2

kisvállalkozás

3

középvállalkozás

nagyvállalkozás,
4

támogatási szempontból
kedvezményezett, a 2-4.
kategóriákba nem
tartozó vállalkozás

651/2014/EU rendelet 1. sz.
melléklet 2. cikk szerinti
határértékek
10 főnél kevesebb összes foglalkoztatott
és maximum 2 millió eurónak megfelelő
nettó árbevétel és/vagy mérlegfőösszeg
50 főnél kevesebb összes foglalkoztatott
és maximum 10 millió eurónak megfelelő
nettó árbevétel és/vagy mérlegfőősszeg
250 főnél kevesebb összes foglalkoztatott
és maximum 50 millió eurónak megfelelő
nettó árbevétel és/vagy legfeljebb 43
millió eurónak megfelelő mérlegfőösszeg
A Rendelet 2. cikk 24. pontja alapján
„nagyvállalkozások”: az I. mellékletben
megállapított feltételeket nem teljesítő
vállalkozások;
Jelen kiírás esetében azon
vállalkozásoknak szükséges ezt a
minősítési kódot választani, amelyek a
mikro- kis-és középvállalkozásokra
vonatkozó 651/20148/EU rendelet 1. sz.
melléklet alapján nagyvállalkozásnak
minősülnek.

Kérjük figyelembe venni a 651/2014/EU rendelet 1. számú mellékletének egyéb
rendelkezéseit is a minősítési kód megállapításánál!
Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az MNB által
megállapított, a KKV üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot
kell alkalmazni.
Hatályos TEÁOR besorolás:

	
  
Főtevékenység TEÁOR ’08 száma:
A 1893/2006/EK rendelet alapján 2008. január 1-től az új Tevékenységek
Egységes Ágazati Osztályozási Rendszert (TEÁOR '08) kell alkalmazni.
A TEÁOR kódot (számot) és megnevezést a cégkivonatban (cég tevékenysége
pont) feltüntetett főtevékenység alapján kell beírni.
A támogatást igénylő a KSH honlapján található TEÁOR '03 - TEÁOR '08
fordítókulcs segítségével ki tudja választani főtevékenysége TEÁOR’08 szerinti
számát.
A fordítókulcs elérhetősége:
http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teaor/teaor_03_08_2007_07_09.pdf
ÁFA levonási jog:
•
•

- Áfa levonásra jogosult
- Áfa levonásra nem jogosult
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.

Átláthatósági szempontok a támogatást igénylő gazdálkodási formakódja
alapján:
A gazdálkodási formakód alapján a támogatást igénylőnek kell kiválasztania,
mely átláthatósági kategóriába tartozik szervezete:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.)
értelmében törvény erejénél fogva átlátható szervezet, ezért nem kell a
nyilatkozatot kitöltenie:
állam,
költségvetési szerv,
köztestület,
helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat,
társulás,

	
  
egyházi jogi személy,
az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel
rendelkezik,
nemzetközi szervezet, külföldi állam,
külföldi helyhatóság,
külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.
A fentieknek megfelelően nem kell nyilatkozatot tenniük tehát pl. az
oktatási intézményeknek, közgyűjteményeknek, egészségügyi
intézményeknek, ha költségvetési szerv formában működnek.
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
Az Nvtv. 3. § (1) 3a. pontja értelmében gazdálkodó szervezet a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, azaz:
a gazdasági társaság,
az európai részvénytársaság,
az egyesülés,
az európai gazdasági egyesülés,
az európai területi együttműködési csoportosulás,
a szövetkezet,
a lakásszövetkezet,
az európai szövetkezet,
a vízgazdálkodási társulat,
az erdőbirtokossági társulat,
az állami vállalat,
az egyéb állami gazdálkodó szerv,
az egyes jogi személyek vállalata,
a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda,
az ügyvédi iroda,
a szabadalmi ügyvivői iroda,
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az
egyéni cég,
az egyéni vállalkozó
(a polgári perrendtatásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §). A fent
felsorolt kategóriába tartozó szervezeteknek a II. pontot kell kiválasztania.
III. Civil szervezetek, vízitársulatok
Civil szervezet és vízitársulat esetén a támogatást igénylőnek a III. pontot
kell kiválasztania. Civil szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint:

	
  
a) a civil társaság,
b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a
szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével,
c) a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány;

Támogatást igénylő cím adatai
A támogatást igénylő székhelye:
A cégkivonatban szereplő székhely címét kell beírni.
A házszám, illetve helyrajzi szám mezők közül legalább az egyik kitöltése
kötelező.
Amennyiben külföldi székhellyel rendelkezik, kérjük, csak a Külföldi cím
elnevezésű mezőt töltse ki, a többi mezőt hagyja üresen.
A támogatást igénylő telephelye/fióktelepe:
A támogatást igénylő cégkivonatában szereplő telephely, fióktelephely címadatai.
Amennyiben nem magyarországi székhellyel rendelkezik, a „Külföldi cím” mező
valamint a fióktelep "Helység" mező kitöltése kötelező. Manuális kitöltés esetében
a cégkivonatban szereplő fióktelephely címét kell beírni.
A támogatást igénylő postacíme:
A támogatást igénylő postacíme a papír alapú hivatalos értesítések, levelezések
kézbesítéséhez szükséges.
Honlap:
Amennyiben rendelkezik honlappal, akkor kérjük, ügyeljen arra, hogy a Honlap
sor is kitöltésre kerüljön.

	
  
Képviselők adatai
A mezőben a hivatalos, a törvényi szabályozásnak[1] megfelelő, a cég nevében
aláírásra jogosult személy vagy személyek nevét kell rögzíteni.
A Név, Beosztás, Képviseleti jog, Telefon és E-mail cím elnevezésű mezők
kitöltése kötelező.
Amennyiben a gazdálkodó szervezet esetében egy személynél több személy is a
hivatalos képviseletre jogosultak körébe tartozik, minden képviselőt szükséges
(ha kell pótlapon) feltüntetni.
A támogatási kérelem mellékletként csatolandó - az ebben a pontban
megjelölt személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített
aláírásmintája.
Kapcsolattartó adatai
A mezőben olyan személy megjelölése szükséges, aki a projektjavaslat
benyújtásáért, illetve a későbbiekben a projekt megvalósításáért közvetlenül
felelős lesz, valamint a projekt vonatkozásában megfelelő szakmai
felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellő
mértékben részt vesz.
A Név, Beosztás, Telefon és E-mail cím elnevezésű mezők kitöltése kötelező.

	
  
Támogatást igénylő gazdálkodási adatai
Gazdálkodási adatok
A gazdálkodási adatokat a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti év
összevont (konszolidált) beszámolóval, ennek hiányában éves beszámolóval vagy
egyszerűsített éves beszámolóval összhangban kell kitölteni Ft-ban.
Az egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel nem rendelkező támogatást
igénylő vállalkozások a Gazdálkodási adatok esetében X-et tüntessenek fel.
Amennyiben csak egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek, akkor az utolsó
előtti évre vonatkozó mutatóknál X-et írjanak.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy előzetes, azaz közgyűlés, taggyűlés, illetve
a tulajdonosok által jóvá nem hagyott beszámoló nem fogadható el.
Az adatok kitöltésekor figyelembe kell venni a Felhívás 4. A Támogatási kérelmek
benyújtásának feltételei pontjában foglalt kritériumokat.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a kért adatok esetében kizárólag az
éves beszámoló (eredménykimutatás és mérleg) megfelelői soraiban
szereplő értéket fogadjuk el!
Létszám adatának (fő) kizárólag egész szám adható meg a kerekítés szabályait
figyelembe véve.
Az átlagos statisztikai létszámot a Társasági adóbevallásban szereplő statisztikai
létszámnak megfelelően kell megadni.
Banki adatok
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás – pozitív támogató döntés
esetén – utalásra kerül.
Kérjük, ebben a pontban azt a pénzforgalmi számlaszámot adja meg, amelyre
támogatói döntés esetén a támogatás összege utalásra kerül. Kizárólag olyan
pénzforgalmi jelzőszám adható meg, mely a támogatási kérelem benyújtásának
napján hatályos cégkivonatban hatályos pénzforgalmi jelzőszámként szerepel.

	
  
Támogatást igénylő tulajdonosai
A támogatást igénylő tulajdonosai: vállalkozások, magánszemélyek valamint
egyéb szervezetek.
Szükség esetén plusz pótlapokon rögzíthetőek.
Tulajdonos neve:
A Támogatási kérelem kitöltése során minimum egy tulajdonos rögzítése
kötelező. Ha a Támogatást igénylő részvénytársaság, abban az esetben az
adatokat csak a 10%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel bíró tagok esetében
kell rögzíteni. Amennyiben minden tulajdonos 10% alatti tulajdoni részesedéssel
rendelkezik, abban az esetben is minimum egy rögzítése kötelező.
Magánszemély tulajdonos esetében az adószám helyett az adóazonosító jel
feltüntetése szükséges. Amennyiben a tulajdonos külföldi állampolgár vagy
külföldi vállalkozás, úgy a Külföldi adószám/ adóazonosító jel mező kitöltése
szükséges.
Tőke mértéke, Tulajdoni hányad, Szavazati jog mértéke: Gazdálkodó
szervezeteknél a tulajdoni hányadot, a szavazati jog mértékét és a tőke mértékét
a társasági szerződés alapján kell rögzíteni.
Amennyiben a támogatást igénylő tulajdonosa vállalkozás vagy egyéb
szervezet, a tulajdonos szervezet utolsó előtti és utolsó lezárt üzleti
éveinek gazdálkodási adatait, is kötelező rögzíteni. Magánszemély
tulajdonos, illetve fenntartó esetén nem kell gazdálkodási- és
létszámadatokat, rögzíteni.
Amennyiben gazdálkodási- és létszámadatként nullát rögzít, kérjük, hogy egy
külön nyilatkozaton indokolja meg annak okát. A nyilatkozatot cégszerűen aláírva
csatolja!
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.
A támogatást igénylő vállalkozásra vonatkozóan kötelező kitölteni.
A támogatást igénylő más vállalkozásai adatlapon minimum 1 sor kitöltése
kötelező. Amennyiben a támogatást igénylőnek vagy a tulajdonos
magánszemélynek, vagy a tulajdonos vállalkozásnak nincs más vállalkozásban
fennálló tulajdonlása, a „Vállalkozás neve” mezőbe a „Támogatási kérelmemre
nem vonatkozik” megjegyzést kérjük szerepeltetni,valamint a „Tulajdoni
hányad”,„Szavazatijog”,„Tőke mértéke”oszlopokban0 %-ot jelölni.
Vállalkozás neve:
A szervezet neve, akin vagy amelyen keresztül fennáll a kapcsolódás.
Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen keresztül
fennáll a kapcsolódás:

	
  
A mezőben meg kell adni a vállalkozásban érintett azon tulajdonos nevét is, aki a
megadott tulajdoni hányaddal/szavazati joggal rendelkezik a más vállalkozásban.
Adószám:
A megnevezett vállalkozás adószámát kell rögzíteni.
Külföldi adószám/adóazonosító jel:
Amennyiben külföldi vállalkozásban áll fenn tulajdonlás, úgy a külföldi adószám
mezőt kell kitölteni.
Tőke mértéke, Tulajdoni hányad, Szavazati jog mértéke:
A gazdálkodó szervezeteknél a tulajdoni hányadot, a szavazati jog mértékét és a
tőke mértékét a társasági szerződés alapján kell rögzíteni.
Gazdálkodási adatok:
A gazdálkodási és létszámadatok megadása kötelező, amennyiben a támogatást
igénylőre nem vonatkozik (pl. egyéni vállalkozó esetén a mérlegfőösszeg), azt xszel kell jelölni.
Amennyiben a gazdálkodási- és létszámadatként nullát rögzít, kérjük egy külön
nyilatkozaton indokolja is, melyet cégszerűen aláírva csatol.

Átláthatósági nyilatkozat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való
megfelelésről a nyilatkozat kitöltése, valamint benyújtása kötelező!
Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek, ha olyan gazdálkodó
szervezet, amely az Áht. 2. § (1) bekezdés t) pontja és 50. § (1) bekezdés c)
pontja szerint nem átlátható szervezet.
Amennyiben a pályázó az Támogatást igénylő alapadatai lapon az „Átláthatósági
szempontok a támogatést igénylő formakódja alapján” mezőbe „II. Belföldi
vagy külföldi jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek” értéket írta, úgy átláthatósági nyilatkozatot kell
tennie.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b)
pontja alapján átlátható szervezetnek minősül az olyan belföldi vagy külföldi jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a kővetkező feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott
tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik

	
  
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a
ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
Amennyiben a támogatást igénylő gazdálkodó szervezet vagy a támogatást
igénylő gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem felel meg a fenti
feltételek valamelyikének, abban az esetben a támogatást igénylő szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek.
A fentiek értelmében átláthatósági nyilatkozat kitöltése szükséges (összefoglaló
néven: vizsgált gazdálkodó szervezetek) a támogatást igénylő gazdálkodó
szervezetre vonatkozóan, valamint minden a támogatást igénylő gazdálkodó
szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezetre vonatkozóan.
Az átláthatósági nyilatkozat rögzítése a vizsgált gazdálkodó szervezetekre
vonatkozóan tényleges tulajdonosonként szükséges (minden szervezet esetében
annyi átláthatósági nyilatkozat rögzítése szükséges, ahány tényleges tulajdonosa
van az adott gazdálkodó szervezetnek).
Befolyás számítása Ptk. 8:2. § [Befolyás]
(1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes
személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a
szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.
(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben
meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és
a)jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy
felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve
visszahívására; vagy
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással
rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással
rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással
rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy
együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
(3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező
számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás
útján biztosítottak.
(4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi
személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi

	
  
személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi
személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a
befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a
befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással
rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a
jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással
rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.
(5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését
vagy szavazati jogát egybe kell számítani.
Példa:
Ha „A” Kft. 60%-ban tulajdonosa „B” Kft-nek és más szálon nem kapcsolódnak
egymáshoz, akkor az „A” Kft. a „B” Kft-ben 60% tulajdonnal/befolyással bír.
Ha „B” Kft. 20 %-os mértékben tulajdonosa C Kft-nek, akkor az „A” Kft.
közvetetten 20%-os befolyással rendelkezik „C” Kft-ben (több, mint 50%-os
tulajdonlást, így a 60%-ot is egy egészként kell figyelembe venni: 1x20%=20%),
Ha azonban „A” Kft is tulajdonosa közvetlenül „C” Kft-nek 10%-ban, a közvetlen
10%-ot és a „B” Kft-n keresztül közvetett 20%-ot egybe kell számítani, s a 30%os befolyás miatt már „C” Kft tulajdonosait tovább kell vizsgálni.
Az Átláthatósági nyilatkozat kitöltése
Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve:
Azon gazdálkodó szervezet nevének megadása szükséges, amelyre vonatkozóan
szükséges átláthatósági nyilatkozat kitöltése:(támogatást igénylő és a támogatást
igénylő gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet).
Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve:
A tényleges tulajdonos és vezető tisztségviselő minden esetben természetes
személy, melyet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint kell
rögzíteni. A hivatkozott pont alapján:
r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2 §
(4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi
jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak,

	
  
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § (2)
bekezdésében meghatározott -meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti
megbízást végrehajtanak,
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában
a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető
tisztségviselője
Ha tehát a vizsgált szervezetnek (támogatást igénylő és a támogatást igénylő
gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet) az ra) pont szerinti
legalább 25%-os tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező
magánszemély, vagy az rb) pont szerinti meghatározó befolyással rendelkező
magánszemély, az re) pont szerint a vezető tisztségviselőt kell szerepeltetni
tényleges tulajdonosként.
Felhívjuk figyelmüket, hogy Ptk. befolyás számítására vonatkozó
rendelkezéseinek értelmében a közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett
tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.
Példa: Két közeli hozzátartozó 20-20%-os arányban tulajdonolja a vizsgált
szervezetet. Önmagukban nem lennének tényleges tulajdonosok, azonban mivel
egybe kell számítani a tulajdoni részesedésüket, így együttesen 40%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkeznek a vizsgált szervezetben, így tényleges tulajdonosnak
számítanak.
Ebben az esetben kettő átláthatósági nyilatkozat rögzítése szükséges.
Adószám:
A Gazdálkodó szervezet / Szervezet mezőben megadott szervezet adószámát kell
megadni.
Adóazonosító jel:
A Tényleges tulajdonos/ Vezető tisztségviselő neve megadott természetes
személy adóazonosító jelét kell megadni.
Külföldi adóilletőségű szervezet adószámát vagy a külföldi természetes személy
adóazonosító jelét kell megadni.
Tulajdoni hányad / Részesedés mértéke (%):
A Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve mezőben megadott vizsgált
szervezet tényleges tulajdonosának a vizsgált szervezetben fennálló közvetlen
vagy közvetett részesedését szükséges rögzíteni.
Adóilletőség:
A vizsgált gazdálkodó szervezetnek nyilatkoznia kell a tulajdonos szervezet(ek)
adóilletőségéről. A mezőben az adóilletőség országát szükséges rögzíteni.

	
  
Ha a vizsgált gazdálkodó szervezet adóilletősége nem EU, EGT, OECD
tagállamban vagy olyan államban van, amelynek kettős adózásról szóló
egyezménye van Magyarországgal, a vizsgált gazdálkodó szervezet nem
átlátható.
Az adóilletőség vizsgálatánál figyelemmel kell lenni EU tagállambeli illetőségű
gazdálkodó szervezet esetén a tengerentúli országok és területek társulására:
Grönland,
Új-Kaledónia és a hozzá tartozó szigetek, Francia Polinézia,
Francia Déli és Antarktiszi Területek, Wallis- és Futuna-szigetek,
Mayotte,
Saint-Pierre és Miquelon,
Aruba,
Holland Antillák:
Bonaire,
Curaçao,
Saba,
Sint Eustatius,
Sint Maarten,
Anguilla,
Kajmán-szigetek,
Falkland-szigetek,
Dél-Georgia és a Déli-Sandwich-szigetek, Montserrat,
Pitcairn,
Szent Ilona-sziget és a hozzátartozó területek, Brit antarktiszi terület,
Brit indiai-óceáni terület,
Turks- és Caicos-szigetek,
Brit Virgin-szigetek,
Bermuda.
Ezen területeken adóilletőséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek megfelelnek
az átláthatósági feltételének az adóilletőség szempontjából.
Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%):
A vizsgált gazdálkodó szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a vizsgált gazdálkodó
szervezetnek, valamint a vizsgált gazdálkodó szervezet a partner-, és kapcsolt
vállalkozásainak megadott adóilletőség szerinti országban termelő, feldolgozó,
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya mekkora mértékű az összes bevételhez képest.

	
  
TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZAKMAI TARTALMA
PROJEKT ADATAI

A projekt címe:
A projekt címe legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt céljával és
tartalmával. A mező kitöltése kötelező.

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:
A dátum mező megadásakor figyelembe kell venni az alábbiakat:
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;
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
igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 30. nap, de
legkésőbb 2019. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.
Natura 2000
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 helyrajzi számot a fenti rendeletben szereplő formátumban adja meg a
Megvalósulási helyszín adatlap helyrajzi szám mezőjében (pl. 013/55 vagy
0189/b, stb.)
Amennyiben több megvalósítási helyszín van és ezek közül bármelyik a Natura
2000 alá terület kérjük az Igen választ jelölje.
A rendelet és mellékletei a http://natura.2000.hu/hu/node/269 internetes oldalon
találhatóak.
Megvalósítási helyszínek
A nevezett pontban szükséges megadni, azon helyszínt vagy helyszíneket, ahol a
projekt megvalósul.
A projekt elsődleges megvalósítási helyszínét Igen válasszal szükséges jelölni az
erre vonatkozó kérdésnél. A támogatási kérelemben csak egy megvalósítási

	
  
helyszín szerepelhet elsődleges megvalósítási helyszínként, amely kötelezően a
startup megvalósítási helyszíne. A támogatási kérelemben több megvalósítási
helyszín szerepelhet megvalósítási helyszínként.
A mezők mindegyikének kitöltése kötelező.
Amennyiben a megvalósulási helyszínnek nincsen házszáma, csak helyrajzi
száma, abban az esetben, a házszám mezőben is a helyrajzi számot kell
feltüntetni.
A projekt megvalósítási helyszínének meg kell felelnie a Felhívás 3.4.1 A
projekt területi korlátozása pontban meghatározott feltételeknek!
A projekt megvalósulási helyszínének az a székhely, telephely vagy fióktelep
minősül, amelyre a beszerzett, igénybevett tételek számvitelileg aktiválásra
kerülnek.
A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a
támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
Mivel a 240/2006 (XI. 30). Korm. rendelet és a 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet által meghatározott településlisták nem tartalmazzák a közigazgatásilag
nem önálló településeket, ezért amennyiben projektjét közigazgatásilag nem
önálló településen kívánja megvalósítani, akkor azt az irányítószámot/települést
válassza ki, amelyhez az adott település közigazgatásilag tartozik, továbbá
támogatási kérelméhez csatoljon egy nyilatkozatot, melyben jelzi a fentieket és a
projekt tényleges megvalósulási helyét.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a projekt megvalósítási helyszínének meg kell felelnie
a Felhívás 3.4.1. A projekt területi korlátozása pontban meghatározott
feltételeknek.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási
helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell
lennie, (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja) továbbá alkalmasnak
kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető
alkalmasnak, ha projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a
projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra, valamint
megvalósítható a projekt keretében foglalkoztatott személyek egy időben történő
elhelyezése. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény
benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.
A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó
hatósági engedélye(kke)l rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a
támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez
kapcsolódik.
Jelen felhívás keretében nem támogathatók a Közép-Magyarországi régióban
megvalósuló fejlesztések.
A támogatott inkubátoroknak kizárólag az alábbiak szerint van lehetősége startup vállalkozások támogatására:

	
  
olyan vállalkozások vonhatók be, amelyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a
kevésbé fejlett (vagyis Közép-Magyarországi régión kívüli) régiókban található, és
vállalják, hogy tevékenységüket a fenntartási időszak (amennyiben fenntartási
kötelezettséggel rendelkezik a projekt) végéig a kevésbé fejlett régiókban fogják
végezni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kevésbé fejlett (vagyis Közép-Magyarországi régión
kívüli) régiókban tevékenység meglétét, a támogatás GINOP programterületen
való hasznosulását a fenntartási időszak végéig (amennyiben fenntartási
kötelezettséggel rendelkezik a projekt) minden ellenőrző szerv figyelemmel kíséri
a végső kedvezményezettek szintjén is.
A projektben foglalkoztatottak tényleges a projekthelyszínen történő
foglalkoztatásnak igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének
rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást:
projektben foglalkoztatottak legalább 50%-ának a projekttel azonos, vagy
szomszédos megyében lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása[2];
a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó
személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető,
biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.
A felsorolt dokumentumok az első szakmai beszámolóhoz bekérhetőek. A
dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási időszakában
bármikor ellenőrizhető.

Az ötlet / megoldás bemutatása
Kérjük mutassa be röviden a tervezett projektet max. 2500 karakterben.
A bemutatás során térjen ki az alábbiakra:
- Mi az ötelet lényege, melyet a projekt során meg kíván valósítani?
- Miért gondolja, hogy az ötelt jó, eladható?
- Milyen jövőképet lát az ötlet és a cég számára?
A csapat bemutatása (max. 2500 karakter)
-

Kik az ötelt tulajdonosai?
Kik vesznek még részt a megvalósításban?
Miért gondolják, hogy ők sikerre viszik az ötetet? Mi a motivációjuk?

A piac bemutatása (max. 2500 karakter)
Kérjük írja le, hogy mi a célpiac, milyen ismeretekkel rendelkezik a célpiaccal
kapcsolatban?
- Végzett-e bármilyen piackutatást az ötlettel kapcsolatban?
- Mekkorára becsüli az ötlet piacát?
- Hogyan tervezi bevezetni a terméket a legfőbb piacokra?

	
  
PÉNZÜGYI ADATOK
Források
A támogatási konstrukcióban igényelhető támogatás összege maximum 60 millió
HUF
Az igényelt támogatásnak megfelelően írja be, milyen összegű tőkebefektetéssel
számol az inkubátor részéről.
(Az inkubátor a megítélt támogatási összeg minimum 20%-át tőkebefektetésként
rendelkezésre bocsájtja maximum 24% részesedést szerezve a startupban.)
Amennyiben tervez a startup részéről önerővel, kérjük itt tüntesse fel – kérjük
vegye figyelembe, hogy az inkubátor a megítélt támogatás 20%-át köteles a
strat-upba befektetni! Amennyiben az inkubátor részéről a 20%-ot meg nem
haladó tőkebefektetés történik, úgy a stratupnak rendelkeznie kell önerővel!
Példa: egy 75M Ft költségvetésre tervezett projektet az inubátor vezető
testülete a meghozott döntése alapján maximális, 80%-os intenzitású
támogatásban részesít, azaz a stratup megkapja a maximálisan adható
összeget 75M x 80% = 60M Ft támogatást kap. Emellé az inkibátor
köteles a 60M Ft 20%-ának megfelelő tőkebefektetést megvalósítani, azaz
60M x 20%= 12 M Ft további forráshoz jut a stratup. Ebben az esetben a
fennmaradó részt, azaz 75M-60M-12M= 3M Ft-ot a stratupnak önerőként
kell a projekthez biztosítania!
Kérjük tüntesse fel, ha egyéb támogatást, befektetést, más forrást igényelt /
kapott.
Költségvetés

A projekt elszámolható költségeit és forrásait Ft-ban kell megadni!
Ha a helyzet- és piacfelmérésben résztvevő által kiállított tájékoztatás
vagy ajánlat nem forintban készült, akkor át kell számolni forintra az
elszámolható költségeket az ajánlat napján érvényes hivatalos MNB
árfolyamán.
Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a pályázati anyagba kizárólag 1 db
tájékoztatás vagy árajánlat csatolása kötelező, de a későbbiekben a valós és
gazdaságos piaci ár igazolása a pályázó felelőssége. Így amennyiben lehetősége
van az egyes költségtételek árazásáról további alátámasztó dokumentumokat
beszerezni, így javasoljuk ezeket a pályázati szakaszban megtenni. Ilyen
bizonyító dokumentumok lehetnek további árajánlatok (maximum további 2 db),
a piaci árat igazoló screenshotok vagy egyéb más bizonyító dokumentumok.
A tervezéskor figyelembe kell venni a Felhívás 5.3 A támogatás mértéke, összege
pontban foglaltakat:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 60 millió
forint.
A beszerezni kívánt tételek összes költségének számszakilag meg kell egyeznie a
„költségvetési terv” adatlapon rögzített költségtételek értékével, a Források

	
  
adatlapon lévő Projekt elszámolható összköltsége mező értékével és a
mellékletként csatolt helyzet- és piacfelmérésben résztvevő által kiállított
tájékoztatással vagy ajánlattal.
A támogatási kérelem benyújtását követően, a támogatási döntést
megelőzően, a projekt elszámolható költségeinek változtatására nincs
lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
A Felhívás 3.1 pontjában szereplő tevékenységeken és az 5.5 pontban
felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen egyéb tevékenység
és költség nem támogatható, különös tekintettel az 5.8 pontban
hivatkozottakra.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további
feltételei pontja alapján: 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).
A projekt tervezésekor figyelembe kell venni a Felhívás 5.7 Az
elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
pontjában szereplő, egyes támogatható tevékenységek összköltséghez
viszonyított maximális elszámolható mértékét.
Költségek mérföldkövek szerint
Kérjük töltse ki a táblázatot az egyes mérföldkövenkénti szakaszokra tervezett
összes költség beírásával.
Költségek részletezése, rövid indoklása
Kérjük részletezze és indokolja a Költségvetési tervben tervezett tételeket
alsoronkénti bontásban.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Pályázati adatlap alsorainak értéke meg kell egyezzen
a Költségvetési terv alsorainak összesen értékével.
Kérjük a költségek szöveges indoklását igyekezzen lényegretörően, tömören
megfogalmazni. Amennyiben adott költségtípus indoklására nem elegendő a
rendelkezésre álló hely, úgy azonos oldal pótlapként beilleszthető az anyagba.
Fel kell tüntetni a beszerezni/megvalósítani kívánt tétel/tevékenység pontos
megnevezését és típusát (a helyzet – és piacfelmérésben részt vevő által
kiállított tájékoztatás, vagy ajánlat alapján), valamint a további elszámolható
költségeket.
Eszközbeszerzés esetén, amennyiben a beszerzendő eszköz tartozékát nem az
eszközzel egy soron egy tételben szerepelteti, akkor kérjük feltüntetni, hogy mely
eszközhöz tartozik.
Felhívjuk figyelmét, hogy a helyzet – és piacfelmérésben részt vevő által kiállított
tájékoztatásnak, vagy ajánlatnak és az Inkubációs pályázati csomagban szereplő

	
  
tevékenységek elnevezésének, költségeknek és a táblázatok adatainak meg kell
egyezniük.
Az Összes költség mezőben az adott költségtétel nettó vagy bruttó értékét kell
szerepeltetni az ÁFA levonási jognak megfelelően, a Költsgégvetési terv
alsorainak összesen értékeivel összhangban.
- Amennyiben van a támogatást igénylőnek a támogatásból finanszírozott
projekttel kapcsolatban ÁFA levonási jogosultsága akkor a támogatás
számításának alapja a projekt ÁFA nélküli, nettó összköltsége. Ebben az
esetben a Költségeknél az ÁFA nélküli, nettó költségeket kell szerepeltetni,
le nem vonható ÁFA nélkül.
- Amennyiben a támogatást igénylőnek a támogatásból finanszírozott
projekttel kapcsolatban ÁFA levonási jogosultsága nincs, akkor a
támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó
összköltsége.
A Szöveges indoklás mezőben szükséges rögzíteni minden olyan egyéb
információt, melyet indokoltnak tart az adott költségtétel
beszerzésével/igénybevételével kapcsolatosan, melyek segítik megérteni a
költségek tervezésének menetét és alátámasztják azok szükségességét. Ebben a
mezőben kell rögzíteni az adott költségtétel tervezésének indokoltságát, az adott
kolléga, munkatárs részvételét, a beszerzendő tétel, igénybe veendő szolgáltatás
bemutatását.
Hosszú távú üzleti terv (max. 2500 karakter)
Kérjük fejtse kis szögesen, hogy 3-5 éves időtávban hogyan képzeli el a cége
működését! Mekkora piaci részesedést tervez/ milyen felhasználószámot?
Mekkora árbevételt prognosztizál és mekkora lesz a cég mérete, milyen
költségszintre tervezi az üzemeltetést?
A szöveges mezők kitöltésénél javasoljuk, hogy a Címzetti felhívás 4.4
fejezetében közzétett értékelési szempontokra különösen legyen tekintettel!

