GINOP-2.1.5-15
INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA ÉPÍTÉSE (START-UP ÉS SPIN-OFF)
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

A Felhívás célja, hogy az ötlet fázistól, a validáción, prototípusfejlesztésen át támogassa az innovatív
start-up vállalkozásokat a piacra vitelben, a fenntartható üzleti modell kialakításában, valamint a
befektetésre való alkalmasság elérésében.

−

A Felhívás olyan projektek támogatására irányul, melyek minőségét piaci szereplők igazolják, és
bizalmukat élvezve tőkebefektetést is kapnak a minősített inkubátortól. Ezáltal az induló innovatív
vállalkozások támogatásában rejlő jelentős kockázat megoszlik a piaci szereplők és az állam között, az
inkubátorok tőkebefektetése révén azok tulajdonosként segítik a vállalkozást a K+F+I projektben,
cégépítésben, nemzetközi piacra lépésben és újabb tőke bevonásában.

−

Jelen Felhívás kizárólag az inkubátorok kiválasztásának folyamatát és feltételrendszerét tartalmazza. A
konstrukció lebonyolításának menetrendje:
 Inkubátor kiválasztása egyfordulós, nyílt Felhívással, jelen Felhívás keretében.
 A támogatásban részesült inkubátorok által a start-up támogatási kérelmek folyamatos
elbírálása, tevékenységeik támogatása. Ezeket a tevékenységeket az inkubátor önállóan látja
el.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

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

−

jogi forma szerint: részvénytársaság, európai részvénytársaság

−

Inkubációs megállapodás kizárólag az alább feltételeket együttesen teljesítő vállalkozással köthető:
 Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás olyan tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére
nyújtható, amely
•

legfeljebb öt éve került bejegyzésre,

•

nem összefonódás útján jött létre és

•

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.

KERETÖSSZEG:
−

5 Mrd Ft

−

A rendelkezésre álló forrás tartalmazza:
 az inkubátor részére közvetlenül kifizethető maximális működési támogatást (Első Projekt
Elem), a támogatás maximum 20%, legfeljebb 100 millió Ft, továbbá
 a startupok, mint Címzettek (végső kedvezményezett) részére az inkubátor közvetítésével az
inkubálási folyamat finanszírozására kifizetendő (továbbutalandó) támogatást (Második
Projekt Elem).

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

8-10 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

300-600 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

80%

ELŐLEG:
−

A támogatási összeg 50%-a, de legfeljebb 300 M Ft

ELJÁRÁSREND:
−

standard, szakaszos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2016. április 25-től 2018. április 25-ig

−

Határnapok:
 2016. május 30.
 2016. október 24.
 2017. május 29.
 2017. október 9.
 2018. április 25.

PROJEKTIDŐSZAK:
−

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére
megkezdheti.

−

Fizikai befejezés: a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap

−

Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a projekt fizikai befejezését követő 90. nap, de legkésőbb
2020. december 31.

−

A projekt megvalósítása során 3 mérföldkövet szükséges tervezni, az egyes mérföldkövet között 12
hónapnak szükséges eltelnie.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

Jelen felhívás keretében nem támogathatók a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló
fejlesztések.

−

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet.

−

A támogatott inkubátoroknak kizárólag az alábbiak szerint van lehetősége start-up 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.

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
 start-up kiválasztási folyamat kidolgozása,
 startupok részéről beérkező projektek vizsgálata és befektetői döntés meghozatala
 inkubációs megállapodás megkötése,
 a startupok számára biztosított, a fejlesztéséhez, üzletfejlesztéshez és piacra jutáshoz
szükséges támogatási összeg kifizetése,
 megvalósítás és a startup támogatással történő elszámolásának nyomon követése,
 a projektmegvalósítás dokumentálása,
 jelentéstétel az Irányító Hatóság felé.

−

Inkubációhoz kapcsolódó tevékenység
 Technológiai és üzletfejlesztési tudás fejlesztése érdekében nemzetközi tapasztalattal
rendelkező magyar és külföldi szakértők, oktatók bevonása,
 tudás- és kapcsolatbővítés érdekében nemzetközi startup rendezvényeken való részvétel (pl.:
konferencia, kurzus, vásár),
 startup rendezvények szervezése,

 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

 Az inkubátor saját tevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevétele a
következő területeken: jog, könyvelés, adózás, innováció-menedzsment, pénzügy,
közbeszerzés
 Kötelező nyilvánosság biztosítása
 Inkubátor saját működését szolgáló PR és kommunikációs tevékenységek (az első
projektelem keretében elszámolható összes költség maximum 5%-a)
Második Projekt Elem
−

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

BELSŐ KORLÁTOK:
Költségtípus

Maximális mérték (%)

Inkubátor saját működését szolgáló PR és
kommunikációs tevékenységek

5%

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához
kapcsolódó költségek

0,5%

Közbeszerzési költségek

1%

Általános (rezsi) költségek

1%

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
−

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

−

Tesztelt MVP5 (minimum viable product), prototípus és piacra vihető termékek száma:
 Az inkubátor vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig legalább 3 db tesztelt prototípus,
tesztelt MVP és/vagy piacra vihető termék létrejön az általa továbbutalandó támogatással
támogatott, valamint inkubált startup vállalkozások tevékenységének eredményeképpen.

−

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

−

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

mérföldkövenként
startuppereknek,

•

mérföldkövenként legalább egy ötletverseny szakmai felkészítővel

legalább

négy

tudásmegosztó

rendezvény

lehetséges

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
−

KKV-k esetében 3, egyéb esetben 5 év

−

Az általános információnyújtási tevékenységet az Inkubátornak minimum a továbbutalandó támogatás
kifizetéséig, azaz a Második Projekt Elem zárásáig kötelezően biztosítania kell.

INDIKÁTOROK:
−

Új termékek forgalomba hozatala céljából támogatott vállalkozások száma (db)

−

Új termékek gyártása céljából támogatott vállalkozások száma (db)

−

Az innovációs vagy K+F projekteknek közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás
(Ft)

