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K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ_14) Pályázati kiírás módosítása 

 

 

Változáskövető táblázat 2014. november 13. 

Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg Indoklás 

Pályázati 
felhívás A.1 

pontja 

A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA 

 
(Kiegészítés) 

A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA 

 
Akkreditált Technológiai Inkubátor (a továbbiakban: ATI) 
Jelen pályázati felhívás keretein belül inkubációs tevékenységet azon inkubátorok 
folytathatnak, amelyek a Nemzeti Innovációs Hivatal által 2013. július 1-én meghirdetett 
Akkreditált Technológiai Inkubátor (ATI) pályázat eredményeképpen akkreditációt 
szereztek. 
Az Inkubációs tevékenység mellett az ATI feladatai közé tartoznak: 
• szakmai kontroll gyakorolása az inkubált pályázó/projekt tekintetében projektek 
tartalma, és végrehajtása felett. 
•  technológiai működőképességet igazoló jegyzőkönyvet állítanak ki a projekt 
lezárásakor. 
• nyilvánosságra hozza az általa nyújtott befektetés alapadatait (ATI befektetés 
nagysága, ATI üzletrész, speciális befektetési feltételek, stb.)  
Az ATI –ról bővebb informá 

Az Akkreditált 
Technológiai Inkubátorok 
szerepe és feladatának 
pontosítása. 

Pályázati 
felhívás A.5 

pontja 

A.5. ATI TÁMOGATÓI NYILATKOZAT 

 
(Új pont beillesztése a felhívás szövegébe) 

A.5. ATI TÁMOGATÓI NYILATKOZAT 

 
Jelen pályázati kiírás II., III., és IV. alprogramjára azok a pályázók nyújthatnak be 
pályaműveket, akik rendelkeznek bármely ATI által kiállított támogatói nyilatkozattal. A 
támogatói nyilatkozatot közvetlenül az ATI-k állítják ki a pályázók részre, ezért a pályázat 
benyújtása előtt fel kell venni a kapcsolatot az ATI-kal.  
Az ATI támogatói nyilatkozat rendelkezésre állása nem jelent automatikusan pozitív 
Támogatói döntést. 
Jelen pályázati kiírásban az ATI által kiállított támogatói nyilatkozat mindamellett, hogy 
szavatolja a támogató felé az ATI támogatói szándékát az adott pályázó/projekt 
tekintetében, szakmai, szakértői kontrolt jelent a projektek tartalma, és végrehajtása 
felett. Ezen indok alapján a pályázati kiírás II., III., és IV. alprogramjára kizárólag olyan 
pályázók nyújthatnak be pályaművet, akik rendelkeznek ATI által kiállított támogatói 
nyilatkozattal, valamint a projekt végrehajtása során a munkaszakaszok lezárását 
követően a projekt csak abban az esetben folytatható, ha az ATI nyilatkozik arról, hogy a 
támogatói szándékát továbbra is fenntartja. Az ATI támogatói nyilatkozat visszavonásra 
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csak a Támogatóval történt egyeztetést követően kerülhet sor. 
A.5.1. TÁMOGATÓI NYILATKOZAT TARTALMA 
A támogatói nyilatkozatban az inkubátor nyilatkozik arról, hogy a támogatott projekt 
szakmai tartalmát megvizsgálta az alábbiak szerint: 
• A javasolt termék/szolgáltatás újdonsága, innovatív jellege, műszaki jellemzői, 
technikai kivitelezhetősége megállapítható (II. és III.  alprogram esetében releváns.) 
• A vonatkozó piac azonosítása, a bemutatott vállalkozási ötlet minősége, 
piacképessége, a ráfordítás és a hozadék összefüggései megállapíthatóak. (II. és III. 
alprogram esetében releváns.) 
• A prototípus/termék működőképessége és a piacra lépés realitása 
megállapítható. (IV. alprogram esetében releváns.) 
•  
A projektben résztvevő szervezetek és személyek, szakmai szempontból alkalmasak a 
projekt megvalósítására II., III.  és IV. alprogram esetében releváns.) 
• Az ATI az üzleti terv értékelése vagy könyvvizsgáló igazolása alapján 
megállapítja, hogy a projekt gazda innovatív kisvállalkozásnak minősül. (III. IV. alprogram 
esetében releváns.) 
A támogatói nyilatkozatban az inkubátor nyilatkozik arról, hogy a támogatói szándékát a 
projekt végéig fenntartja az alábbi kitételek mellett: 
Az inkubátor kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt szakmai előrehaladását minden 
munkaszakasz zárásakor felülvizsgálja, és a felülvizsgálat eredményéről írásban 
tájékoztatja a Kedvezményezettet és a Támogatót. Amennyiben a felülvizsgálat során a 
projekt nem megfelelő előrehaladása, illetve a projektben megfogalmazott célkitűzések 
meghiúsulása állapítható meg (a projekt eredményessége, kivitelezhetősége, 
megtérülése veszélybe kerül) az inkubátor haladéktalanul tájékoztatja a Támogatót az 
ATI támogatói nyilatkozat visszavonásának szükségességéről. 
A.5.2. A TÁMOGATÓI NYILATKOZAT VISSZAVONÁSA: 
ATI támogatói nyilatkozat visszavonására minden munkaszakasz végén, a Támogatóval 
történt egyeztetést követően, a Támogató jóváhagyásával van lehetőség. 
A támogatói nyilatkozat visszavonásának kezdeményezését szakmai indoklás mellett 
lehet megtenni. 
A Támogató a támogatói nyilatkozat visszavonásának szükségességét megvizsgálja és 
írásban értesíti az inkubátort annak jóváhagyásáról, vagy indokolt esetben a javaslat 
felülvizsgálatát kéri az inkubátortól. 
A támogatói nyilatkozat visszavonása esetén az érintett projekt tovább nem 
finanszírozható, a támogatási szerződés a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs 
projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 46. § 
alapján megszüntetésre kerül. 
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Pályázati 
felhívás A.6.2 

pontja 

A.6.2. IV. ALPROGRAM 

 
Az A.5.2.1-A.5.2.3 feltételek közül legalább 2 vállalása 
kötelező.  
A.5.2.1. Értékesítési vezető kijelölése  
A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak 
végére kialakítja a vállalaton  
belüli, a kifejlesztett piaci termék értékesítéséért felelős 
alkalmazott munkakörét és  
biztosítja annak betöltését.  
A munkakört a fenntartási időszak végéig a 
kedvezményezettnek fenn kell tartania.  
Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő 
foglalkoztatott jogviszonya a  
kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe 
lépő foglalkoztatott fogja  
betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására 
előírt időszak hátralévő részében.  
Az A.5.2.1 és A.5.2.2 pontban szereplő vállalások 
teljesülése a projekt befejezési évét  
követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre. 6 
A.5.2.2. Üzleti hasznosíthatóság  
A pályázó vállalja, hogy a jelen pályázat keretében 
támogatott K+F+I tevékenységből  
és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a 
projekt fizikai befejezési évét követő  
2 egymást követő üzleti évben (de legkésőbb a fenntartási 
időszak utolsó évéig) összesen  
eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.  
A.5.2.3. Piacra vitel megalapozása  
A pályázó a projekt tárgyában a projekt időtartam alatt 
legkésőbb a projekt megvalósítási  
időszak végéig köteles elkészíteni az alábbi 
dokumentációkat:  
• piacra viteli terv készítése és  
• üzleti terv készítése és  
• marketing terv készítése  
A kötelező vállalások nem teljesítése kimeríti a KTIA 
pályázati útmutató E.4 pontja A  
támogatási szerződés megszegésének esetét.  

A.6.2. IV. ALPROGRAM 

 
 IV. alprogram kötelező vállalások 
 
Az alábbi 3 feltétel közül legalább 2 vállalása kötelező. 
Értékesítési vezető kijelölése 
A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton 
belüli, a kifejlesztett piaci termék értékesítéséért felelős alkalmazott munkakörét és 
biztosítja annak betöltését. 
A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. 
Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a 
kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja 
betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében. 
Az A.5.2.1 és A.5.2.2 pontban szereplő vállalások teljesülése a projekt befejezési évét 
követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre. 
Üzleti hasznosíthatóság 
A pályázó vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott K+F+I tevékenységből 
és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a projekt fizikai befejezési évét követő 
2 egymást követő üzleti évben (de legkésőbb a fenntartási időszak utolsó évéig) 
összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. 
A mutató számítása a következőképpen történik: 
30%≤(A1+A2)/(támogatás )*100 
ahol A1+ A2 a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben összesen (de 
legkésőbb a fenntartási időszak utolsó évéig) a K+F tevékenységből és/vagy annak 
eredményéből származó árbevétel. 
Piacra vitel megalapozása 
A pályázó a projekt tárgyában a projekt időtartam alatt legkésőbb a projekt megvalósítási 
időszak végéig köteles elkészíteni az alábbi dokumentációkat: 
 piacra viteli terv készítése és  
 üzleti terv készítése és  
 marketing terv készítése  
 IV. alprogram kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
Az alábbi 14 feltétel közül legalább 7 megvalósítása kötelező. 
 
 Vállalja, hogy a projekt befejezéséig rendelkezik legalább két idegen nyelven 
elkészített termék és cégismertetővel. 
 Vállalja, hogy a projekt befejezéséig legalább egy, külföldi, jogi személyiségű 
partnerrel kialakít együttműködést tud bemutatni a célországban történő 
exporttevékenység kialakítása érdekében. 
 Vállalja, hogy angol nyelvű, nemzetközi standardoknak megfelelő befektetői 
dokumentációt készít. 
 Vállalja, hogy részt vesz professzionálisan szervezett külföldi befektetői/elemzői 
road-show rendezvényen. 
 A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján (angol, 
német, spanyol, francia, orosz, kínai vagy olasz) közép-, vagy felsőfokú nyelvvizsgával 
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rendelkező, legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalóval rendelkezik. 
 A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján van 
külkereskedelmi felsőfokú végzettséggel rendelkező, legalább napi 4 órában 
foglalkoztatott alkalmazottja, aki a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatva van legalább 
napi 4 órában. 
 
 A pályázó a pályázat benyújtásakor Magyar Kereskedelmi és Iparkamara-i 
tagsággal és igazolással rendelkezik. 
 Vállalja, hogy a pályázat futamideje alatt részt vesz két külföldi startup 
versenyen. 
 Vállalja, hogy a projekt futamideje alatt fejlett akcelerátor rendszerrel rendelkező 
országban minimum 1 hónapos akcelerátor projektben részt vesz. 
 Vállalja, hogy értékesítési stratégiával rendelkezik. 
 Vállalja, hogy külkereskedelmi stratégiával rendelkezik. 
 Vállalja, hogy vállalatirányítási rendszerrel rendelkezik. 
 Vállalatirányítási rendszerében külgazdasági kapcsolatokat kezelő modullal bír. 
 Vállalja, hogy a projekt futamideje alatt legalább 3 kockázati tőkealapot 
megkeres a tőkebevonás érdekében. 
 
A kötelező vállalások és a kötelezően megvalósítandó tevékenységek nem teljesítése 
kimeríti a KTIA pályázati útmutató E.4 pontja A támogatási szerződés megszegésének 
esetét. 

Pályázati 
felhívás A.7.2 

pontja 

A.7.2. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE 
 

A pályázatok benyújtása a további alprogramokra 2013. 
december 2. napjától a rendelkezésre álló keret 
kimerüléséig, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig 
lehet. 

A.7.2. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 
 

A pályázatok benyújtása a további alprogramokra 2013. december 2. napjától a 
rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig lehet. 

A pályázat 
célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében 
hozott módosítás. 

Pályázati 
felhívás B.1 

pontja 

B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY 
 

ab) legfeljebb 6 hónapja működő mikro vállalkozás a II. 
alprogramban  
ac) legfeljebb 12 hónapja működő mikro vállalkozás a III. 
alprogramban  
 
 

B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY 
 

ab) legfeljebb 12 hónapja működő mikro vállalkozás a II. alprogramban 
ac) legfeljebb 18 hónapja működő mikro vállalkozás a III. alprogramban 

A pályázat 
célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében 
hozott módosítás. 

Pályázati 
felhívás C.1 

pontja 

C.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE 
 

II. alprogram:  
• megvalósíthatósági tanulmány, „deszkamodell”/proof of 
concept készítése;  
• üzleti terv készítése;  
• szellemi tulajdon meghatározása / oltalmazása;  
• kutatási terv készítése  

C.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE 

II. alprogram: 
• megvalósíthatósági tanulmány, „deszkamodell”/proof of concept készítése; 
• üzleti terv készítése; 
• start-up metódus szerinti piackutatási folyamat “customer development” 
lebonyolítása; 
• szellemi tulajdon meghatározása / oltalmazása; 
• kutatási terv készítése 

A pályázat 
célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében 
hozott módosítás 
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III. alprogram:  
• a szellemi tulajdon meghatározása, oltalmazása,  
• a megvalósíthatóság és világpiaci helyzet elemzése  
• kutatás-fejlesztés, prototípus előállítás  
• piackutatás  
• vállalkozói képzés: vállalkozás specifikus akkreditált 
képzések az alábbi  
témakörökben: vállalati stratégia, szervezetfejlesztés, 
marketing, pénzügy-adó- 
számvitel, munkaügy, jog, technológia termékfejlesztés  
• tanácsadás az alábbi témakörökben: vállalati stratégia, 
szervezetfejlesztés, marketing,  
pénzügy-adó-számvitel, munkaügy, jog, technológia és 
termékfejlesztés,  
iparjogvédelem  
• azon személyzet személyi jellegű ráfordításai (a 
projektben végzett tevékenységük  
mértékéig), akik az adott projekt megvalósításban 
közvetlenül, és igazolható módon  
részt vesznek, akik az alábbiak lehetnek:  
o cégvezető  
o értékesítési munkatárs  
IV. alprogram:  
• gyártás és piacra lépés előkészítése  
• értékesítési stratégia kidolgozása  
• marketing (honlap, kiállítás, bemutató elemző cégeknek, 
stb.)  
• piaci analízis  
• szakmai tanácsadás  
• kereskedelmi, tőkepiaci eszközök bevonása (pl. 
befektetői dokumentáció készítése)  
• nemzetközi piacra lépésszükséges technológiai 
fejlesztések  
• befektetői kapcsolatteremtés  
• azon személyzet személyi jellegű ráfordításai (a 
projektben végzett tevékenységük  
mértékéig), akik az adott projekt megvalósításban 
közvetlenül, és igazolható módon  
részt vesznek, akik az alábbiak lehetnek:  
o cégvezető  
o értékesítési munkatárs 

III. alprogram: 
• a szellemi tulajdon meghatározása, oltalmazása,  
• a megvalósíthatóság és világpiaci helyzet elemzése  
• kutatás-fejlesztés, prototípus előállítás 
• piackutatás 
• vállalkozói képzés: vállalkozás specifikus akkreditált képzések az alábbi 
témakörökben: vállalati stratégia, szervezetfejlesztés, marketing, pénzügy-adó-számvitel, 
munkaügy, jog, technológia termékfejlesztés; start-up metodológia 
• Papír és elektronikus formában hozzáférhető szakkönyvek, szakmai és 
tudományos kiadványok beszerzése 
• A projekt megvalósításához szükséges szoftver előfizetési díjai 
• SAAS (Software As A Service) vagy felhő (cloud) alapú webes vagy mobil 
szolgáltatások előfizetési díjai 
• tanácsadás az alábbi témakörökben: vállalati stratégia, szervezetfejlesztés, 
marketing, pénzügy-adó-számvitel, munkaügy, jog, technológia és termékfejlesztés, 
iparjogvédelem, start-up metodológia 
• azon személyzet személyi jellegű ráfordításai (a projektben végzett 
tevékenységük mértékéig), akik az adott projekt megvalósításban közvetlenül, és 
igazolható módon részt vesznek, akik az alábbiak lehetnek: 
o kutatók, fejlesztők, szoftveres felhasználói felület, grafikai megjelenés 
kialakítását, vagy ipari formatervezési tevékenységet végző designerek, technikusok 
valamint kisegítő személyzet 
o cégvezető 
o értékesítési/üzletfejlesztési vezető vagy munkatárs 
IV. alprogram: 
• gyártás és piacra lépés előkészítése  
•  értékesítési stratégia kidolgozása 
• marketing (honlap, kiállítás, bemutató elemző cégeknek, stb.) 
• piaci analízis 
• szakmai tanácsadás 
• kereskedelmi, tőkepiaci eszközök bevonása (pl. befektetői dokumentáció 
készítése) 
• nemzetközi piacra lépésszükséges technológiai fejlesztések 
• befektetői kapcsolatteremtés  
• utazási költségek, amennyiben a projekthez kapcsolódó start-up rendezvényen, 
befektetői vagy üzleti tárgyaláson való részvételt szolgálják. 
• azon személyzet személyi jellegű ráfordításai (a projektben végzett 
tevékenységük mértékéig), akik az adott projekt megvalósításban közvetlenül, és 
igazolható módon részt vesznek, akik az alábbiak lehetnek: 
o kutatók, fejlesztők, szoftveres felhasználói felület, grafikai megjelenés 
kialakítását, vagy ipari formatervezési tevékenységet végző designerek, technikusok 
valamint kisegítő személyzet 
o cégvezető 
o értékesítési /üzletfejlesztési vezető vagy munkatárs 
o marketing munkatárs alkalmazása 
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Pályázati 
felhívás C.2 

pontja 

C.2. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE 
 

(kiegészítés) 
 
A III. és IV. alprogramok esetén kizárólag: 
 
(kiegészítés) 
 
lábjegyzet módosítás: 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kutató-fejlesztő, tanácsadó, 
oktató, egyéb szakértő munkatárs esetében legfeljebb 
1.700.000 Ft/hó személyi jellegű kiadás (személyi bruttó 
alapbér és járulékai) tervezhető/elszámolható maximális 
személyi jellegű kiadásként, míg a technikus/egyéb 
segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó 

C.2. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE 
 

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatások közül az ATI akkreditációs pályázatban vállalt 
inkubátor szolgáltatásokat az ATI ellenszolgáltatás nélkül köteles nyújtani a start-up 
számára: 
 
• Szellemi tulajdon oltalmazásához szükséges és ahhoz kapcsolódó jogi, 
iparjogvédelmi tanácsadás, szabadalmi ügyvivői szolgáltatás, 
• jogi tanácsadás (az előző ponton túl) - amely kiterjed az inkubáció során 
felmerülő jogi kérdésekre (hazai és nemzetközi viszonylatban is)  
• projektmenedzsment, 
• üzletviteli szolgáltatás, PR, HR, IT, marketing, design, minőségbiztosítás, 
• üzletvezetési, interim menedzsment, vezetői szolgáltatás (coaching, mentoring), 
• számviteli, könyvvizsgálói, bérszámfejtési, adószakértői szolgáltatás, 
• stratégiai, tervezési, elemzési (megvalósíthatóság, üzleti terv, piacelemzés, 
gazdasági elemzések stb.) szolgáltatás, 
• befektetési, pénzügyi tanácsadás (vállalkozások felkészítése a tőke 
befogadására), 
• adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás. 
 
A III. és IV. alprogramok esetén kizárólag: 
 
200.000.- Ft felett árajánlat csatolása kötelező 
 
Elszámolható a Bankgarancia költségei  C.2.2.12 fejezete alapján 
A III. alprogram esetében az utazási és a marketing költségek együttes összege nem 
haladhatja meg a projekt összköltségének az 5 %-át. 
 
lábjegyzet módosítás: 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kutató-fejlesztő, cégvezető, tanácsadó, oktató, egyéb 
szakértő munkatárs esetében legfeljebb 900.000 Ft/hó személyi jellegű kiadás (személyi 
bruttó alapbér és járulékai) tervezhető/elszámolható maximális személyi jellegű 
kiadásként, míg a technikus, értékesítési munkatárs és egyéb segédszemélyzet esetében 
legfeljebb 300.000 Ft/hó. 
 

A pályázat 
célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében 
hozott módosítás 

Pályázati 
felhívás C.7 

pontja 

C.7. A PROJEKT MEGKEZDÉSE 
 

A projekt a KTIA Pályázati Útmutató C.5. „A projekt 
megkezdése” fejezetben foglaltak szerint kezdhető meg. 

C.7. A PROJEKT MEGKEZDÉSE 
 

A projekt a KTIA Pályázati Útmutató C.5. „A projekt megkezdése” fejezetben foglaltak 
szerint kezdhető meg. A projekt költségeinek az elszámolása mind a saját forrás, mind a 
támogatás terhére a benyújtást követő naptól lehetséges, figyelemmel a benyújtott 
projektjavaslatban szereplő kezdési időpontra. Amennyiben a projekt kezdési időpontja 
nem a pályázat benyújtását követő napra esik, úgy a támogatás és a saját forrás 
elszámolása is a projektjavaslatban megjelölt kezdési időponttól lehetséges. 
 

A pályázat 
célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében 
hozott módosítás 
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Pályázati 
felhívás C.8. 

pontja 

C.8. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A 
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE 
 

(kiegészítés) 

C.8. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ 
HATÁRIDEJE 
 
• technológia fejlesztés esetén: 

o a technológiai leírás, 
o a technológia működőképességét bizonyító demonstrációról felvett jegyzőkönyv; 
(A technológiai működőképességet igazoló jegyzőkönyv kiállítására az adott start-up 
számára támogató nyilatkozatot kiadó technológiai inkubátor jogosult.) 

 

Pályázati 
felhívás D.5  

pontja 

D.5. ELŐLEG IGÉNYLÉSE 
 

Indokolt esetben a támogatásból annyi alkalommal adható 
előleg, ahány beszámolási időszakot terveznek a pályázók 
a projektben, a beszámolási időszak költségeinek és a 
146/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő 
mértékben.  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előleg folyósítása 
jogszabályon alapuló lehetőség, mely indokolt esetben 
adható.Az előleg csak akkor fizethető ki, ha az 
előlegfizetési kérelem indokolt. Előleg, illetve a támogatás 
folyósításának további feltétele, hogy a támogatott a 
korábban kapott előleget és saját forrásának az adott 
munkaszakaszra tervezett részét felhasználta, erről 
elszámolt, és a kapcsolódó szakmai és pénzügyi 
beszámoló elfogadásra került, illetve a  
kedvezményezettnek nincs az Alappal szemben 60 napot 
meghaladó lejárt tartozása (pld. el nem számolt előlege).  
Egy előleg összege maximum az össztámogatás 50%-a 
lehet, további előleg igénylése esetén a jelen felhívás D.6. 
pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.  
Az előleg arányos (adott munkaszakaszra eső) részével, 
az adott munkaszakasz  
végéhez igazodva kell elszámolni.  

D.5. ELŐLEG IGÉNYLÉSE 
 

Indokolt esetben a támogatásból annyi alkalommal adható előleg, ahány beszámolási 
időszakot terveznek a pályázók a projektben. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előleg 
folyósítása jogszabályon alapuló lehetőség, mely indokolt esetben adható.. 
Az előleg csak akkor fizethető ki, ha az előlegfizetési kérelem indokolt. Előleg, illetve a 
támogatás folyósításának további feltétele, hogy a támogatott a korábban kapott előleget 
és saját forrásának az adott munkaszakaszra tervezett részét felhasználta, erről 
elszámolt, és a kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került, illetve a 
kedvezményezettnek nincs az Alappal szemben 60 napot meghaladó lejárt tartozása 
(pld. el nem számolt előlege).  
A start-up által igényelt előleg vagy támogatás folyósításának feltétele az ATI 
tőkebefektetésének igazolása. A tőkebefektetés értéke az igényelt és a korábban 
kifizetett támogatás legalább 20%-a. 
 
Első előleg összege az I. és II. alprogram esetében maximum az össztámogatás 50%-a 
lehet, a III. és IV. alprogram esetében legfeljebb az adott munkaszakaszra eső 
támogatásnak megfelelő összeg, de maximum az össztámogatás 50%-a lehet. 
 
 

A pályázatkezelési 
eljárásrend miatti 
módosítás. 

Pályázati 
felhívás E  

pontja 

E. NYOMONKÖVETÉS 
 
 

E. NYOMONKÖVETÉS 
 

Minden munkaszakasz zárásakor az ATI szakmailag felülvizsgálja a projektek 
előrehaladását. A projekt csak abban az esetben folytatható, ha az ATI nyilatkozik arról, 
hogy a támogatói szándékát továbbra is fenntartja. 
 

Az Akkreditált 
Technológiai Inkubátorok 
szerepe és feladatának 
pontosításához tartozó 
kiegészítés. 

Pályázati 
felhívás F.3  

pontja 

F.3. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
 
(kiegészítés) 

 
A II. alprogramra benyújtott pályázatok tartalmi vizsgálata 
az alábbiak alapján történik: 21 
Értékelési szempont  

F.3. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
 

Jelen pályázati kiírás II., III., és IV. alprogramjára azok a pályázók nyújthatnak be 
pályaműveket, akik rendelkeznek ATI által kiállított támogatói nyilatkozattal. 
F.3.1. I. ALPROGRAM 
Akkreditált Technológiai Inkubátor (a továbbiakban: ATI) 
Az I. alprogramban pályázó technológiai inkubátornak ATI címmel kell rendelkeznie. 

Az Akkreditált 
Technológiai Inkubátorok 
szerepe és feladatának 
pontosításához tartozó 
kiegészítés. 
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A projekt célja összhangban van a pályázati kiírás céljaival 
Igen/nem 
A javasolt termék/szolgáltatás újdonsága, innovatív 
jellege,  
műszaki jellemzői, technikai kivitelezhetősége 
megállapítható Igen/nem 
A vonatkozó piac azonosítása, a bemutatott vállalkozási 
ötlet  
minősége, a ráfordítás és a hozadék összefüggései 
Igen/nem 
A pályázó szakmai előélete, gyakorlata, alkalmassága,  
szakmai felkészültsége alkalmas a projekt megvalósításra 
és a  
pályázó sem tulajdonosként, sem vezető 
tisztségviselőként  
nem rendelkezik vállalkozói múlttal, és vállalja, hogy a  
vállalkozását egyetlen főállásban vezeti. Igen/nem 
A projekt költségvetése reális és takarékos módon került  
összeállításra Igen/nem 
A pályázó rendelkezik az akkreditált technológiai inkubátor  
által kiadott támogató nyilatkozattal Igen/nem 
A pályázatokról az Alapkezelő dönt az inkubátor javaslatát 
figyelembe véve.  
A III. alprogramra benyújtott pályázatok tartalmi vizsgálata 
az alábbiak alapján történik:  
Abban az esetben, ha a projekt értékelési előfeltételek 
(Igen/nem) bármelyikének nem  
felel meg, a pályázat elutasításra kerül 0 pontszámmal.  
Értékelési szempont Pontszám 
1. Értékelési előfeltételek Igen/Nem 
1.1. A projekt célja összhangban van-e a pályázati kiírás 
céljaival? Igen/Nem 
1.2.  
Rendelkezik-e a projektjavaslat jól meghatározott, világos  
célkitűzéssel? Igen/Nem 
1.3.  
A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e  
összeállításra? Igen/Nem 
A pályázatokról az Alapkezelő dönt az inkubátor javaslatát 
figyelembe véve.  
A IV. alprogramra benyújtott pályázatok tartalmi vizsgálata 
az alábbiak alapján történik:  
Értékelési szempont  
A pályázat benyújtását megelőzően vissza nem térítendő  
támogatásban részesült KTIA-s pályázaton keresztül. 

Jelen pályázati felhívás keretein belül inkubációs tevékenységet azon inkubátorok 
folytathatnak, amelyek a Nemzeti Innovációs Hivatal által meghirdetett Akkreditált 
Technológiai Inkubátor (ATI) pályázat eredményeképpen akkreditációt szereztek. 
Az Inkubációs tevékenység mellett az ATI feladatai közé tartoznak: 
• szakmai, szakértői kontrolt gyakorolása az inkubált pályázó/projekt tekintetében 
projektek tartalma, és végrehajtása felett. 
•  technológiai működőképességet igazoló jegyzőkönyvet állítanak ki a projekt 
lezárásakor. 
• nyilvánosságra hozza a támogatások alap- adatait (támogatás összege, ATI 
befektetés nagysága, ATI üzletrész, speciális befektetési feltételek, futamidő, stb.)  
Az ATI –ról bővebb információk megtalálhatóak a http://ktia.kormany.hu/akreditalt-
technologiai-inkubatorok címen 
 
F.3.2. II. – III. ALPROGRAM 
A II. és III. alprogramra benyújtott pályázatok tartalmi vizsgálata az alábbiak alapján 
történik: 
 Értékelési szempont  
1. A projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra Igen/nem 
2. A pályázó rendelkezik az akkreditált technológiai inkubátor által kiadott támogató 
nyilatkozattal, amely alapján az inkubátor igazolja 
a) a javasolt termék/szolgáltatás újdonságtartalmát,  kivitelezhetőségét;  
b) a termék/szolgáltatás piacképességét, a ráfordítás és a hozadék arányosságát; 
c) A pályázó szakmai előélete, gyakorlata, alkalmassága, szakmai felkészültsége 
alkalmas a projekt megvalósításra.  
Igen/nem 
A pályázatokról az Alapkezelő dönt az inkubátor javaslatát figyelembe véve. 
F.3.3. IV. ALPROGRAM 
A IV. alprogramra benyújtott pályázatok tartalmi vizsgálata az alábbiak alapján történik: 
 Értékelési szempont  
1.  A pályázat benyújtását megelőzően vissza nem térítendő támogatásban 
részesült a II. vagy a III. programon keresztül. Igen/nem 
2. A projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra Igen/nem 
3. A pályázó rendelkezik az akkreditált technológiai inkubátor által kiadott támogató 
nyilatkozattal, amely alapján az inkubátor igazolja  
a) a prototípus/termék működőképességét és a piacra lépés realitását 
b) A pályázó szakmai előélete, gyakorlata, alkalmassága, szakmai felkészültsége 
alkalmas a projekt megvalósításra. Igen/nem 
4. A pályázó a felhívás A.6.2.2. pontjában foglalt kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek legalább felének teljesítését vállalja. Igen/nem 
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Igen/nem 
Vállalja, hogy a projekt befejezéséig rendelkezik legalább 
két  
idegen nyelven elkészített termék és cégismertetővel. 
Igen/nem 
Vállalja, hogy a projekt befejezéséig legalább egy, külföldi,  
jogi személyiségű partnerrel kialakít együttműködést tud  
bemutatni a célországban történő exporttevékenység  
kialakítása érdekében. Igen/nem 
Vállalja, hogy angol nyelvű, nemzetközi standardoknak 
megfelelő befektetői dokumentációt készít. Igen/nem 
Vállalja, hogy részt vesz professzionálisan szervezett 
külföldi  
befektetői/elemzői road-show rendezvényen. Igen/nem 
A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év  
fordulónapján (angol, német, spanyol, francia, orosz, kínai  
vagy olasz) közép-, vagy felsőfokú nyelvvizsgával 
rendelkező,  
legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalóval 
rendelkezik. Igen/nem 
A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év  
fordulónapján van külkereskedelmi felsőfokú 
végzettséggel  
rendelkező, legalább napi 4 órában foglalkoztatott  
alkalmazottja, aki a pályázat benyújtásakor is 
foglalkoztatva  
van legalább napi 4 órában. Igen/nem22 
A pályázó a pályázat benyújtásakor Magyar Kereskedelmi 
és  
Iparkamara-i tagsággal és igazolással rendelkezik. 
Igen/nem 
Vállalja, hogy a pályázat futamideje alatt részt vesz két  
külföldi startup versenyen. Igen/nem 
Vállalja, hogy a projekt futamideje alatt fejlett akcelerátor  
rendszerrel rendelkező országban minimum 1 hónapos  
akcelerátor projektben részt vesz. Igen/nem 
Vállalja, hogy értékesítési stratégiával rendelkezik. 
Igen/nem 
Vállalja, hogy külkereskedelmi stratégiával rendelkezik. 
Igen/nem 
Vállalja, hogy vállalatirányítási rendszerrel rendelkezik. 
Igen/nem 
Vállalatirányítási rendszerében külgazdasági 
kapcsolatokat  
kezelő modullal bír. Igen/nem 



 
 | 10 

Vállalja, hogy a projekt futamideje alatt legalább 3 
kockázati  
tőkealapot megkeres a tőkebevonás érdekében. Igen/nem 
 
 

Pályázati 
felhívás F.6  

pontja 

. F.6. A SZAKMAI BESZÁMOLÁS 
 
(Kiegészítés) 

F.6. A SZAKMAI BESZÁMOLÁS 
 

Minden munkaszakasz zárásakor az ATI szakmailag felülvizsgálja a projektek 
előrehaladását. A projekt csak abban az esetben folytatható, ha az ATI nyilatkozik arról, 
hogy a támogatói szándékát továbbra is fenntartja. 

Az Akkreditált 
Technológiai Inkubátorok 
szerepe és feladatának 
pontosításához tartozó 
kiegészítés. 

Pályázati 
felhívás G.1  

pontja 

G.1. ÁRAJÁNLATOK SZABÁLYOZÁSA: 
 
Igénybevett szolgáltatások esetén az árajánlatnak 
tartalmaznia kell:  
a) az elvégzendő feladatok részletes szakmai tartalmát, 
valamint a keletkező (a megbízó  
részére átadásra kerülő) eredmény konkrét 
megnevezését;  
b) a szolgáltató által ráfordított emberhónap számot 
feladatonként és munkakörönként  
(kutatóként 1 embernap esetében legfeljebb 8 óra 
tervezhető),  
c) a szolgáltató által kalkulált emberhónap díjat 
feladatonként és munkakörönként  
(elegendő az 1 emberhónapra tervezett egységárat 
megadni),  
d) a feladatokat végző vezető 
kutató/fejlesztő/tanácsadó/oktató/egyéb szakértő nevét  
e) a szolgáltató által a szolgáltatás nyújtásába bevont 
szakértőinek megnevezését  
feltüntetve a munkakörüket (kutató, fejlesztő, technikus, 
tanácsadó, oktató, egyéb  
szakértő), szakképzettségüket (agrár, műszaki, 
természettudományi vagy orvosi,  
közgazdasági),  
f) a szolgáltató által becsült anyagjellegű költségeket 
(volumen*ár);  
g) amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is 
magába foglal, azok összegét és  
megnevezését.  
h) a szolgáltató által az ajánlat kiállításának napját 
megelőző 12 hónapban hasonló  
témában nyújtott három legjelentősebb referenciát,  
i) a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a megbízást 
alvállalkozónak nem adja tovább, hanem a  

G.1. ÁRAJÁNLATOK SZABÁLYOZÁSA: 
 

Amennyiben egy adott beszállítótól, egy munkaszakaszon belül vásárolandó szolgáltatás, 
eszköz, anyag, immateriális jószág értéke a 200 ezer Ft bruttó összeget nem haladja 
meg, árajánlat csatolása nem szükséges. Az ilyen beszerzéseket egy összesítő listában 
szükséges szerepeltetni. 
Az egy adott beszállítótól egy munkaszakaszon belül, beszerzésre kerülő 200 ezer Ft-ot 
meghaladó szolgáltatás, eszköz, anyag, immateriális javak beszerzése esetén árajánlat 
csatolása szükséges. 
 
Az árajánlatnak tartalmaznia kell: 
a) árajánlatadó és árajánlat kérő cég nevét, az ajánlott árat; 
b) az elvégzendő feladatok részletes szakmai tartalmát, valamint a keletkező (a 
megbízó részére átadásra kerülő) eredmény konkrét megnevezését eszköz vagy anyag 
beszerzés esetén a termék megnevezését, típusszámát, műszaki paraméterit vagy rövid 
leírását; 
c) árajánlat keltét. 
d) Igénybevett szolgáltatások esetén az árajánlatnak tartalmaznia kell: 
A magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező a szolgáltató által az ajánlat 
kiállításának napját megelőző lezárt, jóváhagyott beszámoló szerinti árbevételét, saját 
tőkéjét, átlagos statisztikai létszámát. 

A pályázat 
célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében 
hozott módosítás 
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szolgáltatást saját kapacitásaival biztosítja,  
j) a szolgáltató honlapjának elérhetőségét (amennyiben 
rendelkezik ilyennel)  
k) a szolgáltató által az ajánlat kiállításának napját 
megelőző lezárt, jóváhagyott  
beszámoló szerinti árbevételét, saját tőkéjét, átlagos 
statisztikai létszámát. 25 
A kereskedői státuszra vonatkozó nyilatkozat igénybevett 
szolgáltatásokra  
vonatkozó árajánlatok esetében nem szükséges. 
Amennyiben alap-, vagy alkalmazott kutatásra irányuló 
szolgáltatást nyújtó szervezet  
vállalkozásnak minősül, akkor a csatolt árajánlat 
mellékletét kell, hogy képezze az  
alkalmazott(ak) publikációit is tartalmazó szakmai 
önéletrajza, a fokozat megszerzését  
igazoló oklevelének és a munkaszerződésének a 
másolata.  
Eszközbeszerzés és immateriális javak esetén az 
árajánlatnak tartalmaznia kell:  
a) Árajánlatadó és árajánlat kérő cég nevét  
b) Árajánlatadó aláírását  
c) Árajánlat kelte  
d) Külföldi árajánlat esetén fordítás szükséges, az 
árajánlat dátumán érvényes MNB  
középárfolyamon kell átszámolni Ft-ra a költséget,a 
költségütemezésben szereplő összeg  
nem lehet több., mint az árajánlaton szereplő összeg.  
e) gyártói/kereskedői státuszra vonatkozó nyilatkozat  
f) részletes műszaki és költségspecifikációt  
g) referenciákat. 

 


