INKUBÁCIÓS MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
BNL Start Partners Kft. (székhely: 3515 Miskolc - Egyetemváros, E/7. épület 610.)
(„BNL Start”)
másrészről
[….](cégnév: , cégjegyzékszám: székhely: adószám: bankszámlaszám: ) , („Társaság”)
[….], mint a Társaság alapítója („Alapító”)
-

BNL Start, Társaság és Alapító együttesen „Felek”, külön-külön „Fél” –

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
ELŐZMÉNYEK
(A) A BNL Start a Széchenyi2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) keretében az „Innovációs ökoszisztéma (startup és spinoff) pályázati
konstrukcióban inkubátor támogatást nyert el („Pályázat”). A Pályázat során a
BNL Start vállalta, hogy ugyancsak pályázati úton, általa kiválasztott startup
társaságok részére inkubációs szolgáltatást nyújt, valamint a továbbított
támogatáshoz minimum 20% magántőke befektetést biztosít.
(B) Alapító az alábbi sikeres inkubációs kérelmet nyújtotta be a BNL Start címzetti
felhívására:
- regisztrációs szám:
- regisztráció dátuma:
- inkubációs/befektetési döntés dátuma:
A Címzetti Felhívás és az inkubációs kérelem, a kapcsolódó nyilatkozatokkal
együtt a jelen Megállapodás 1. sz. Mellékletét képezi.
A fenti előzményekre tekintettel a Felek az alábbi megállapodást kötik:
MEGÁLLAPODÁS
CÉLJA:

A jelen megállapodás célja azon feltételek rögzítése, amelyek
mellett a Társaság részt vesz a BNL Start GINOP
2.1.5-15-2016-00004 azonosító számon támogatott inkubációs
programjában.

PROJEKT:

A Társaság által folytatni kívánt tevékenység, illetve
megvalósítani tervezett projekt leírását a 2. sz. Melléklet
tartalmazza.
[Közép-Magyarországi Régió kizárva]

PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁS
HELYSZÍNE:
PROJEKT
TERVEZETT
IDŐTARTAMA:
A
PROJEKT
KÖLTSÉGVETÉSE:

A Projekt megvalósításának tervezett kezdő napja:
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
A Projekt záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:
A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított elszámolható
összköltsége:
Ebből
(i)
a BNL Start által továbbított támogatás összege:
(ii)
a BNL Start által nyújtott tőkebefektetés összege:

A Projekt részletes költségvetését a 2. sz. Melléklet tartalmazza.
A támogatás folyósításának feltétele a Felek közötti Befektetési
Megállapodás aláírása a jelen megállapodás létrejöttétől
számított [-] napon belül.
ELŐIGÉNYLÉS:

A Társaság a Támogatási Szerződés szerint a támogatás
összegéből a Projekt céljainak elérése érdekében felmerült
költségeinek finanszírozásához
(i)
támogatási előleget
(ii)
időközi kifizetést
(iii)
záró kifizetést igényelhet

TŐKEBEFEKTETÉS:

MÉRFÖLDKÖVEK:

BNL START ÁLTAL
NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK:

A támogatási előleg mértéke nem haladhatja meg a megítélt
támogatási összeg 50%-át, de maximum az első mérföldkőig
tervezett költségek összegét, azaz […] Ft-ot.
Felek jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak
arra, hogy a BNL Start által nyújtandó tőkebefektetés
feltételeinek
rögzítése
céljából
egymással
befektetési
megállapodást
(„Befektetési
Megállapodás”)
kötnek.
A
Befektetési Megállapodás megkötéséig a Társaság a BNL Start
felé kifizetési kérelmet – ideértve az előleg kérelmet is – nem
nyújthat be. A Befektetési Megállapodás megkötésére vonatkozó
szándéknyilatkozatukat és a megkötni célzott megállapodás főbb
feltételeit („Termsheet”) a Felek külön dokumentumban rögzítik.
A tőkebefektetés révén a BNL Start által a Társaságban
megszerzésre kerülő tulajdonrész mértéke: [max. 24%]. A
tőkebefektetés zárásának (azaz a tőke tényleges rendelkezésre
bocsátásának) végső határideje a Projekt fizikai befejezése.
A Projekt megvalósítása az alábbi mérföldkövekre osztható:
[minimum kettő mérföldkő meghatározása]
A Társaság támogatása, mentorálása az üzletfejlesztési, illetve
stratégiai célok kialakítása és fejlesztése érdekében, az alábbi
részterületeket magában foglalva:
-

ALAPÍTÓK
ÉS
TÁRSASÁG
VÁLLALÁSAI:

A

Üzleti modell és stratégia fejlesztése/véleményezése;
Üzleti terv készítése/véleményezése;
A Társaság termékének/szolgáltatásának szakmai és
piaci validációja;
Piacralépési, üzletfejlesztési stratégia kidolgozása
/véleményezése;
Marketing
és
sales
stratégia
kialakítása/véleményezése;
Üzleti kapcsolatok építése;
A Társaság stratégiai irányításának támogatása,
részvétel, illetve tanácsadás stratégiai döntésekben.

A Társaság és az Alapítók vállalják, hogy
- a Társaság a Projektet fizikailag megvalósítja és
pénzügyileg lezárja a Projekt megvalósítására nyitva
álló határidőn belül;
- eleget tesznek a jelen Megállapodásból és azzal
összefüggő
valamennyi
dokumentumból
eredő

-

-

AZ
INKUBÁCIÓS
MEGÁLLAPODÁS
HATÁLYA
ELÁLLÁS

A MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA

TITOKTARTÁS

adatszolgáltatási, bejelentési és nyilatkozattételi
kötelezettségüknek;
a Társaság részt vesz a BNL Start által szervezett
tudásmegosztó
rendezvényeken,
startup
worshopokon;
a Projekt megvalósítása során a BNL Start által
kiválasztott könyvelő partnerrel dolgoznak együtt
annak elősegítése érdekében, hogy a támogatási
előírások szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségek maradéktalanul teljesülhessenek.

Jelen Megállapodás valamennyi Fél általi aláírásával lép hatályba
és rendes felmondással egyoldalúan egyik Fél sem jogosult
megszüntetni.
Az Alapító és a Társaság a jelen Megállapodás megkötését
követően attól egyoldalúan nem állhat el.
A BNL Start a jelen Megállapodástól annak megkötését követően
egyoldalúan a Kézikönyvben felsorolt esetekben és módon állhat
el, továbbá akkor, ha a Befektetési Megállapodás megkötésére a
jelen megállapodás szerinti határidőben nem kerül sor.
Amennyiben az elállást megelőzően támogatás folyósítására
került sor, a Társaság a támogatás összegét a Ptk. szerinti
kamattal növelt mértékben, a visszafizetésre kötelezés közlésétől
számított 30 napon belül köteles visszafizetni.
Jelen Megállapodás csak írásban, a Felek közös megegyezésével
módosítható, a Kézikönyv 2.4.2 pontjának rendelkezéseit
figyelembe véve. Amennyiben a Társaság bármely adatában
változás következik be, vagy a Projekt műszaki, szakmai
tartalma, költségvetése, ütemezése, vagy a támogatás egyéb
feltételei változnak, a Társaság a tudomására jutástól számított
8 (nyolc) napon belül köteles azt bejelenteni és a jelen
Megállapodás módosítása iránti kérelmet nyújtani be a BNL
Startnak.
A jelen Megállapodásban rögzített adatok és információk
szigorúan bizalmasak, azt egyik Fél sem teheti a többi Fél
hozzájárulása nélkül harmadik személy számára hozzáférhetővé,
kivéve a Pályázat ellenőrző szervezetet, a Felek tulajdonosait,
leányvállalatait, tanácsadóit, illetve ha arra jogszabály kötelez.
Alapító és a Társaság ezúton hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy
a Társaság inkubálásának tényét saját portfólióját bemutató
nyilvánosan hozzáférhető anyagában feltüntesse.
A Társaság és az Alapítók kijelentik, hogy – az információs
́ 2011.
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – az inkubációs
kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek,
illetve a Projekt megvalósításában résztvevő̋ személyek,
valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenőrzési tevekénység során átadott dokumentumokban
feltüntetett személyek személyes adataiknak a BNL Start, a
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Miniszterelnökség, valamint
a jogszabályban, vagy egyéb megbízásban, szerződésben
feljogosított ellenőrző̋ szervezetek

SZABÁLYTALANSÁ
G

KÖLTSÉGEK
VISELÉSE
IRÁNYADÓ JOG

KORRUPCIÓELLENES ZÁRADÉK

által történő̋ kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét,
tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel
történő̋ feldolgozását is) kifejezetten hozzájárulnak.
A BNL Start tájékoztatja a Társaságot és az Alapítókat, hogy
amennyiben
a
Projekttel
kapcsolatban
bármilyen
szabálytalanságot észlel, vagy szabálytalansági gyanú jut a
tudomására arról értesíti az illetékes irányító hatóságot.
Amennyiben az irányító hatóság megállapítja, hogy a Társaság
szabálytalanságot követett el, azért mind a Társaság, mind pedig
az Alapítók maradéktalanul felelősséget vállalnak és a BNL
Starttal szemben a Társaság szabálytalansága miatt támasztott
fizetési kötelezettségeket a BNL Start felé olyan határidőben
megtérítik, hogy a BNL Start ilyen irányú kötelezettségének az
irányító hatóság által előírt időben és módon eleget tehessen.
Felek a jelen megállapodással kapcsolatos költségeiket maguk
viselik.
Jelen Megállapodásra a magyar jog rendelkezései az irányadók.
Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 3. sz.
Mellékletként csatolt, a GINOP 2.1.5-15 Felhíváshoz kiadott
Működési Kézikönyv („Működési Kézikönyv”) hatályos előírásait
kell alkalmazni.
A Társaság nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve
harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre,
amely
a
közélet
tisztaságára
vonatkozó,
valamint
a
korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A
Társaság nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az
eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem
pénzbeli juttatást.

Kelt:
[aláírások]

Mellékletek:
1.sz. Melléklet:

Címzetti Felhívás és inkubációs kérelem

2.sz. Melléklet: Projekt leírás és költségvetés
3.sz. Melléklet: Működési Kézikönyv

