
 

 

A projektterv előminősítésre benyújtásra került:  
Amennyiben igen, az előminősítés eredménye:  

 

Regisztrációs szám: GINOP-2.1.5-15-2016-00005/………. 
 

GINOP-2.1.5-15- Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) 

Inkubációs kérelem az Első Közép Európai Hardver Akcelerátor Kft. 
GINOP-2.1.5-15-2016-00005 azonosító jelű támogatási szerződéséhez 

kapcsolódó projekt megvalósításának keretében 

 

1. Támogatást igénylő alapadatai 

1.1. Támogatást igénylő teljes neve:  
1.2. Támogatást igénylő rövidített neve 
(amennyiben releváns): 

 

1.3. Gazdálkodási formakód:  
1.4. Adószám (8-1-2 karakter)  
1.5. Statisztikai szám:  
1.6. Cégbírósági bejegyzés/bírósági 
nyilvántartásba vétel 

 

1.7. Alapítás időpontja:  
1.8. Minősítési kód:  
1.9. Hatályos TEÁOR besorolás:  
1.10. Főtevékenység TEÁOR száma:  
1.11. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma:  
1.12. ÁFA levonási jog  
1.13. A támogatást igénylő a gazdálkodási 
formakódja alapján átláthatósági szempontból: 

 

1.14. Kedvezményezett típusa  
 

2. Támogatást igénylő cím adatai 

2.1. Támogatást igénylő székhelye (címe és helyrajzi 
száma): 

 

2.2. Támogatást igénylő fióktelepe (címe és helyrajzi 
száma): 
Külföldi székhellyel rendelkező vállalkozások esetén 
töltendő 

 



 

 

2.3. Támogatást igénylő postacíme (címe és helyrajzi 
száma): 

 

2.4. Honlap:  
 

3. Képviselők adatai (amennyiben kettőnél több képviselőt adna meg kérjük, külön nyilatkozatban folytassa) 

3.1. Név:  
3.2. Képviseleti jog:  
3.3. Beosztás:  
3.4. Telefon:  
3.5. Mobil:  
3.6. Fax:  
3.7. E-mail:  
3.8. Név:  
3.9. Képviseleti jog:  
3.10. Beosztás:  
3.11. Telefon:  
3.12. Mobil:  
3.13. Fax:  
3.14. E-mail:  

 

4. Kapcsolattartó adatai 

4.1. Név:  
4.2. Beosztás:  
4.3. Telefon:  
4.4. Mobil:  
4.5. Fax:  
4.6. E-mail:  

 

5. Támogatást igénylő tulajdonosai (amennyiben az itt megadottnál több tulajdonossal rendelkezik kérjük, 
külön nyilatkozatban folytassa) 

5.1. Tulajdonos neve:  
5.2. Tulajdonos származási országa:  
5.3. Tulajdonos adószáma/adóazonosító jele:  
5.4. Tulajdoni hányad (%):  
5.5. Szavazati jog (%):  
5.6. Tőke mértéke (%):  
5.7. Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke 
aránya a saját tőkén belül (%): 

 

5.8. Tulajdonos gazdálkodási adatai (utolsó előtti lezárt üzleti év): 



 

 

Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft)  
Átlagos statisztikai létszám (fő):  
5.9. Tulajdonos gazdálkodási adatai (utolsó lezárt üzleti év): 
Utolsó lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft)  
Átlagos statisztikai létszám (fő):  
  
5.10. Tulajdonos neve:  
5.11. Tulajdonos származási országa:  
5.12. Tulajdonos adószáma/adóazonosító jele:  
5.13. Tulajdoni hányad (%):  
5.14. Szavazati jog (%):  
5.15. Tőke mértéke (%):  
5.16. Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke 
aránya a saját tőkén belül (%): 

 

5.17. Tulajdonos gazdálkodási adatai (utolsó előtti lezárt üzleti év): 
Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft)  
Átlagos statisztikai létszám (fő):  
5.18. Tulajdonos gazdálkodási adatai (utolsó lezárt üzleti év): 
Utolsó lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft)  
Átlagos statisztikai létszám (fő):  
  
5.19. Tulajdonos neve:  
5.20. Tulajdonos származási országa:  
5.21. Tulajdonos adószáma/adóazonosító jele:  
5.22. Tulajdoni hányad (%):  
5.23. Szavazati jog (%):  
5.24. Tőke mértéke (%):  
5.25. Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke 
aránya a saját tőkén belül (%): 

 

5.26. Tulajdonos gazdálkodási adatai (utolsó előtti lezárt üzleti év): 
Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft)  
Átlagos statisztikai létszám (fő):  
5.27. Tulajdonos gazdálkodási adatai (utolsó lezárt üzleti év): 



 

 

Utolsó lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft)  
Átlagos statisztikai létszám (fő):  
  
5.28. Tulajdonos neve:  
5.29. Tulajdonos származási országa:  
5.30. Tulajdonos adószáma/adóazonosító jele:  
5.31. Tulajdoni hányad (%):  
5.32. Szavazati jog (%):  
5.33. Tőke mértéke (%):  
5.34. Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke 
aránya a saját tőkén belül (%): 

 

5.35. Tulajdonos gazdálkodási adatai (utolsó előtti lezárt üzleti év): 
Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft)  
Átlagos statisztikai létszám (fő):  
5.36. Tulajdonos gazdálkodási adatai (utolsó lezárt üzleti év): 
Utolsó lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft)  
Átlagos statisztikai létszám (fő):  
  
5.37. Tulajdonos neve:  
5.38. Tulajdonos származási országa:  
5.39. Tulajdonos adószáma/adóazonosító jele:  
5.40. Tulajdoni hányad (%):  
5.41. Szavazati jog (%):  
5.42. Tőke mértéke (%):  
5.43. Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke 
aránya a saját tőkén belül (%): 

 

5.44. Tulajdonos gazdálkodási adatai (utolsó előtti lezárt üzleti év): 
Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft)  
Átlagos statisztikai létszám (fő):  
5.45. Tulajdonos gazdálkodási adatai (utolsó lezárt üzleti év): 
Utolsó lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft)  
Átlagos statisztikai létszám (fő):  

 



 

 

6. Támogatást igénylő más vállalkozásai (amennyiben az itt megadottnál több más vállalkozása van 
kérjük, külön nyilatkozatban folytassa) 

6.1. Vállalkozás neve:  
6.2. Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy 
amelyen keresztül fennáll a kapcsolódás: 

 

6.3. Vállalkozás adószáma:  
6.4. Tőke mértéke (%):  
6.5. Tulajdoni hányad (%):  
6.6. Szavazati jog mértéke (%):  
6.7. Vállalkozás gazdálkodási adatai (utolsó előtti lezárt üzleti év) 
Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft):  
Átlagos statisztikai létszám (fő)  
6.8. Vállalkozás gazdálkodási adatai (utolsó lezárt üzleti év) 
Utolsó lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft):  
Átlagos statisztikai létszám (fő)  
 
6.9. Vállalkozás neve:  
6.10. Azon magánszemély/szervezet neve, akin 
vagy amelyen keresztül fennáll a kapcsolódás: 

 

6.11. Vállalkozás adószáma:  
6.12. Tőke mértéke (%):  
6.13. Tulajdoni hányad (%):  
6.14. Szavazati jog mértéke (%):  
6.15. Vállalkozás gazdálkodási adatai (utolsó előtti lezárt üzleti év) 
Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft):  
Átlagos statisztikai létszám (fő)  
6.16. Vállalkozás gazdálkodási adatai (utolsó lezárt üzleti év) 
Utolsó lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft):  
Átlagos statisztikai létszám (fő)  
  
6.17. Vállalkozás neve:  
6.18. Azon magánszemély/szervezet neve, akin 
vagy amelyen keresztül fennáll a kapcsolódás: 

 

6.19. Vállalkozás adószáma:  



 

 

6.20. Tőke mértéke (%):  
6.21. Tulajdoni hányad (%):  
6.22. Szavazati jog mértéke (%):  
6.23. Vállalkozás gazdálkodási adatai (utolsó előtti lezárt üzleti év) 
Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft):  
Átlagos statisztikai létszám (fő)  
6.24. Vállalkozás gazdálkodási adatai (utolsó lezárt üzleti év) 
Utolsó lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft):  
Átlagos statisztikai létszám (fő)  
  
6.25. Vállalkozás neve:  
6.26. Azon magánszemély/szervezet neve, akin 
vagy amelyen keresztül fennáll a kapcsolódás: 

 

6.27. Vállalkozás adószáma:  
6.28. Tőke mértéke (%):  
6.29. Tulajdoni hányad (%):  
6.30. Szavazati jog mértéke (%):  
6.31. Vállalkozás gazdálkodási adatai (utolsó előtti lezárt üzleti év) 
Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft):  
Átlagos statisztikai létszám (fő)  
6.32. Vállalkozás gazdálkodási adatai (utolsó lezárt üzleti év) 
Utolsó lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft):  
Átlagos statisztikai létszám (fő)  
  
6.33. Vállalkozás neve:  
6.34. Azon magánszemély/szervezet neve, akin 
vagy amelyen keresztül fennáll a kapcsolódás: 

 

6.35. Vállalkozás adószáma:  
6.36. Tőke mértéke (%):  
6.37. Tulajdoni hányad (%):  
6.38. Szavazati jog mértéke (%):  
6.39. Vállalkozás gazdálkodási adatai (utolsó előtti lezárt üzleti év) 
Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft):  



Átlagos statisztikai létszám (fő) 
6.40. Vállalkozás gazdálkodási adatai (utolsó lezárt üzleti év) 
Utolsó lezárt év: 
Éves nettó árbevétel (Ft): 
Mérlegfőösszeg (Ft): 
Átlagos statisztikai létszám (fő) 

7. Egyéb pályázatok, támogatások (amennyiben több egyéb pályázata van kérjük, külön nyilatkozatban 
folytassa)

7.1. Program neve: 
7.2. Pályázat azonosítószáma: 
7.3. Projekt címe: 
7.4. Támogatás éve: 
7.5. Projekt elfogadott összköltsége (Ft): 
7.6. Megítélt támogatás (Ft): 
7.7. Projekt státusza: 
7.8. Jelen konstrukcióban más inkubátorhoz 
beadott kérelemmel rendelkezem: 

8. Projekt adatok

8.1. Projekt címe: 
8.2. Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 
8.3. Projekt megvalósításának tervezett fizikai 
befejezése: 
8.4. Megvalósítás helyszíne (címe és helyrajzi 
száma): 
8.5. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik 

8.6. Mérföldkövek 
Mérföldkő sorszáma és megnevezése: 
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 
Megvalósítani tervezett eredmény leírása (1 000 
karakter): 

8.7. Mérföldkövek 
Mérföldkő sorszáma és megnevezése: 
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 



 

 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása (1 000 
karakter): 

 

 

9. Gazdálkodási adatok 

9.1. Utolsó előtti lezárt üzleti év adatai: 
Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft):  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft):  
Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő):  
Működés időtartama (év):  
9.2. Utolsó lezárt üzleti év adatai: 
Utolsó előtti lezárt év:  
Éves nettó árbevétel (Ft):  
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft):  
Mérlegfőösszeg (Ft):  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft):  
Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő):  
Működés időtartama (év):  
9.3. Támogatás fogadására kijelölt bankszámlaszám 
Bank neve:  
Bankszámla száma:  

 

10. Források listája 

Forrás megnevezése Összeg (Ft) % 
10.1. Saját forrás:   
10.2. Inkubációs kérelemben igényelt 
támogatás: 

  

10.3. Projekt elszámolható költsége:   
 

11. Kötelező vállalások 

11.1. A start-up vállalja, hogy a projekt időtartama alatt legalább egy első MVP-t 
(minimum viable product) vagy alfa prototípust készít. 

 

11.2. Az inkubációs szerződés aláírásakor már első MVP-vel/alfa prototípussal 
rendelkező start-upok esetén: A start-up vállalja, hogy a projekt időtartama alatt 
legalább egy következő verziós (iterált) MVP-t vagy béta prototípust készít. 

 



 

 

11.3. Az inkubációs szerződés aláírásakor már előrehaladott MVP-vel/béta 
prototípussal rendelkező start-upok esetén: A start-up vállalja, hogy a projekt 
időtartama alatt piacra visz egy terméket vagy szolgáltatást. 

 

11.4. A startup részt vesz minimum egy a SmartWare.Tech inkubátor által 
szervezett rendezvényen az akcelerációs időszaka alatt. 

 

 

12. Projekt keretében végzett tevékenységek 

12.1 MVP és prototípusfejlesztés, validáció  
12.2. Tudás- és kapcsolatbővítés érdekében start-up rendezvényeken való részvétel  
12.3. Marketing és megjelenés  
12.4. Technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele  
12.5. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenység  

 

13. Átláthatósági nyilatkozat (amennyiben több átláthatósági nyilatkozat kitöltése szükséges kérjük, 
külön nyilatkozatban folytassa) 

 

13.1. Gazdálkodó szervezet neve/Szervezet neve  
13.2. Tényleges tulajdonos/Vezető tisztségviselő 
neve és adóazonosító jele 

 

13.3. Adószám  
13.4. Külföldi adószám/adóazonosító jel  
13.5. Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%)  
13.6. Adóilletőség  
13.7. Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó 
bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) 

 

  
13.8. Gazdálkodó szervezet neve/Szervezet neve  
13.9. Tényleges tulajdonos/Vezető tisztségviselő 
neve és adóazonosító jele 

 

13.10. Adószám  
13.11. Külföldi adószám/adóazonosító jel  
13.12. Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%)  
13.13. Adóilletőség  
13.14. Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

 



 

 

valamint kereskedelmi tevékenységéből származó 
bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) 
  
13.15. Gazdálkodó szervezet neve/Szervezet neve  
13.16. Tényleges tulajdonos/Vezető tisztségviselő 
neve 

 

13.17. Adószám vagy adóazonosító jel  
13.18. Külföldi adószám/adóazonosító jel  
13.19. Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%)  
13.20. Adóilletőség  
13.21. Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó 
bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) 

 

  
13.22. Gazdálkodó szervezet neve/Szervezet neve  
13.23. Tényleges tulajdonos/Vezető tisztségviselő 
neve 

 

13.24. Adószám vagy adóazonosító jel  
13.25. Külföldi adószám/adóazonosító jel  
13.26. Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%)  
13.27. Adóilletőség  
13.28. Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó 
bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) 

 

 

14. Költségek  

Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  



 

 

Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  



 

 

Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  



 

 

Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  



 

 

Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  



 

 

Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  



 

 

Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  
  
Tevékenység neve:  
Költség kategória:  
Költség típus:  
Megnevezés:  
Állami támogatás kategória:  
Nettó egységár (Ft):  
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft):  
Bruttó egységár (Ft):  
Mennyiség:  
Teljes költség (Ft):  
Elszámolható költség (Ft):  
Nem elszámolható költség (Ft):  
Támogatási százalék (%):  
Támogatási összeg (Ft)  
Költség részletes leírása:  

 

15. Inkubációs kérelemhez csatolandó szakmai melléklet 

Dokumentum megnevezése Csatolva 

Üzleti terv 
 

  



 

 

Regisztrációs szám: GINOP-2.1.5-15-2016-00005/………. 

 

 

 

Nyilatkozat 

az Első Közép Európai Hardver Akcelerátor Kft. GINOP-2.1.5-15-2016-00005 azonosító jelű támogatási 
szerződéséhez kapcsolódó inkubációs kérelemhez 

GINOP-2.1.5-15- Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) 

 

1. Projekt címe:  
  

2. A támogatást igénylő teljes neve:  
  

3. Adószám:  
  

4. A támogatást igénylő székhelye (címe és helyrajzi száma):  
  

5. A támogatást igénylő postacíme (címe és helyrajzi száma):  
  

6. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének adatai: 
Név:  
Beosztás:  
Telefon:  
E-mail:  

 

 

Alulírott ……………………………………………………………., mint a jelen Nyilatkozat 2. pontjában megjelölt szervezet 
törvényes képviselője kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban megjelölt felhívásra a szervezet nevében a 
SmartWare.tech inkubátor honlapján (hu.smartware.tech) keresztül inkubációs kérelmet nyújtok be. 

Kijelentem, hogy:  

 a hu.smartware.tech oldalon keresztül benyújtott inkubációs kérelemben és mellékleteiben feltüntetett 
adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek; 

 a SmartWare.tech inkubátor által közzétett címzetti felhívást, egyéb dokumentumokat, a vonatkozó 
jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket, és 
korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el, illetve 
kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, 
és biztosítom, hogy az inkubációs jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen; 



 

 

 az inkubációs szerződés tervezetet és az általános szerződési feltételeket megismertem, és vállalom, 
hogy a támogatás megítélése esetén az abban foglalt feltételekkel szerződést kötök a SmartWare.tech 
inkubátorral, illetve kötelezettséget vállalok az inkubációs szerződésben és az általános szerződési 
feltételekben foglaltak betartására és a projekt megvalósítására; 

 a címzetti felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, a start-upok részére 
előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást jelen nyilatkozat aláírásával megadom; 

 tudomásom van arról, hogy az általam képviselt szervezettel kapcsolatos, köztartozásra vonatkozó 
adatokat az állami adóhatóság a Miniszterelnökség, az irányító hatóság, valamint ezek képviseletében 
eljáró szervek megkeresésére átadja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) j) pontja 
alapján; 

 hozzájárulok, hogy az általam képviselt szervezet nyilvántartott adataihoz a SmartWare.tech inkubátor, 
az állami támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. „Uniós fejlesztések” fejezetből biztosított 
költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság, az 
Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami 
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, 
címzetti felhívásban, inkubációs szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek, 

 a címzetti felhívásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, ellenőrzés 
tűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek; 

 az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó 
jogszabályokban, címzetti felhívásban foglalt kizáró ok nem áll fenn; 

 az inkubációs kérelemhez mellékelt okiratok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és a 
támogatást igénylő szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak; 

 az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba 
vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a támogatást igénylő szervezet képviseletére (és 
cégjegyzésére). Kijelentem továbbá, hogy a testületi szervek részéről az inkubációs kérelem 
benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem, a szervezet 
tulajdonosai az inkubációs kérelem benyújtását jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű 
olyan jogosultsága nincs, mely az általam képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben 
korlátozná a projekt megvalósítását, és a címzetti felhívásban és a jogszabályokban foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy: 

 a start-up nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt; 
 a start-up nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt; 
 a start-up az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint 

megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 
 a start-upnak harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll fenn, amely a támogatással 

létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 
 a start-up az inkubációs döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 

adatot nem szolgáltatott vagy nem tett ilyen nyilatkozatot; 
 a start-upal szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által 

indított végrehajtási eljárás nincs folyamatban az inkubációs kérelem benyújtásának időpontjában; 



 

 

 a start-up eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 
visszafizetésére kötelező határozatának; 

 a start-up eleget tesz a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági követelményeknek; 
 a start-up vagy a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy 

kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretéből adott naptári évben nem részesült támogatásban; 
 a start-up az inkubációs kérelem benyújtásával vállalja, hogy az európai uniós forrásból támogatott 

projektek kedvezményezettje a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 
jogszabályokat betartja. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 
viselkedésében a start-up esélytudatosságot fejez ki; 

 jelen címzetti felhívás keretében elszámolásra kerülő költségek/költségtételek semmilyen egyéb uniós, 
illetve hazai forrásból nem kerülnek elszámolásra; 

 a start-up, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP keretében meghirdetett 
különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívások közül csak egy felhívásra nyújt be 
támogatási kérelmet; 

 a start-up az inkubációs kérelem benyújtásával tudomásul veszi, hogy a foglalkoztatottak tényleges, a 
projekthelyszínen történő foglalkoztatásának igazolására szolgáló dokumentumok rendelkezésre állását 
folyamatosan biztosítania szükséges; 

 a start-up az inkubációs kérelem benyújtásával tudomásul veszi a címzetti felhívás 5.9 pontjában 
szereplő egyedi szabályokat; 

 a start-up az inkubációs kérelem benyújtásával tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás részére, 
amennyiben a projekt megvalósítás helyszíne az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó 
területen található és az eljáró hatóság engedélyével nem rendelkezik. 

Az inkubációs kérelemhez csatolandó mellékletek: 

Dokumentum Csatolva 
SmartWare.tech inkubátor által kiadott előzetes írásbeli hozzájárulása.  
A start-up hivatalos képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített 
aláírásminta. 

 

Hatályos cégkivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolatának közjegyző által hitelesített 
példánya (cégkivonat helyett elfogadható az Igazságügyi Minisztérium mellett működő Céginformációs 
Szolgálat által kiállított hiteles igazolás is). (amennyiben az Igazságügyi Minisztérium adatbázisából 
lekérhető hatályos cégkivonat nem áll rendelkezésre) 

 

A start-up jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves 
beszámolója, amennyiben az nem került feltöltésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra. (egy 
teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében nem releváns) 

 

A támogatást igénylő vállalkozás éves beszámolójának közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi 
jóváhagyását igazoló dokumentum: 
Az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a 
tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló cégszerűen aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) 
másolatát kell benyújtani. (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében 
nem releváns) 

 

Minden alábbi költségtétel alátámasztására 1 db, érvényes helyzet – és piacfelmérésben részt vevő 
által kiállított tájékoztatás. 

 

Az inkubációs kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően 
megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot 
tartalmazó oldala (pl. kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2015. évről beküldendő NAV 

 



 

 

adatlap száma: 1529-A-02-02), vagy belső munkaügyi nyilvántartása. (Egy teljes lezárt üzleti évvel nem 
rendelkező gazdasági társaságok esetében nem releváns). 
A fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat 
(elegendő szemle típusú, E-hiteles TAKARNET rendszerből lekért tulajdoni lap másolat is). 

 

Üzlet terv  
 

 

 

Kelt, ……………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 
(cégszerű aláírás) 
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