
 
 
Tisztelt érdeklődők! 
 
A SmartWare.Tech ezúton értesíti Önöket, hogy a címzetti felhívás és kapcsolódó           
dokumentumai az alábbi pontokban módosításra kerültek. 
 
 

Módosítás 
időpontja: 

2017.08.16. 

Módosuló pont 
megnevezése 

Korábbi szöveg Új szöveg 

Címzetti felhívás 
Bevezetés 

A Kormánnyal való együttműködés    
keretében a jelen Felhívást meghirdető     
inkubátor vállalja, hogy: 
● a start-upok benyújtott inkubációs     
kérelméről 30 nap alatt dönt; 

A Kormánnyal való együttműködés keretében     
a jelen Felhívást meghirdető inkubátor     
vállalja, hogy: 
● a start-upok benyújtott előminősítés     
kérelméről 30 nap alatt dönt; 
● a start-upok benyújtott inkubációs     
kérelméről 60 nap alatt dönt; 

Címzetti felhívás 
3.8 Önerő 

A start-upnak legalább a projekt     
összköltségének az igényelt   
támogatási összeggel csökkentett   
részét kitevő önerővel kell    
rendelkeznie. Az önerő saját forrásból     
és az államháztartás alrendszereiből    
származó egyéb támogatásból állhat.    
Saját forrásnak a start-up által a      
projekthez igénybe vett, állami    
támogatást nem tartalmazó forrás    
minősül. Az EUMSZ 107. cikk (1)      
bekezdése hatálya alá tartozó    
támogatás az önerő kiegészítésére    
más forrásból nyújtott támogatással    
együttesen sem haladhatja meg az     
adott támogatási kategóriára vonatkozó 
másodlagos állami támogatási jogi    
aktusban vagy az Európai Unió által      
hozott határozatban rögzített maximális    
támogatási intenzitást. A   
SmartWare.Tech inkubátor a   
GINOP-2.1.5-15 Innovációs  
ökoszisztéma felhívásban vállalt   
feltételek alapján, a jelen felhívás     
keretében igényelt állami támogatás    
mellé az igényelt összeg legalább     
20%-ának mértékéig saját forrásból    

A start-upnak legalább a projekt     
összköltségének az igényelt támogatási    
összeggel csökkentett részét kitevő önerővel     
kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és       
az államháztartás alrendszereiből származó    
egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a      
start-up által a projekthez igénybe vett, állami       
támogatást nem tartalmazó forrás minősül. 
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya       
alá tartozó támogatás az önerő     
kiegészítésére más forrásból nyújtott    
támogatással együttesen sem haladhatja meg     
az adott támogatási kategóriára vonatkozó     
másodlagos állami támogatási jogi aktusban     
vagy az Európai Unió által hozott      
határozatban rögzített maximális támogatási    
intenzitást. A SmartWare.Tech inkubátor a     
GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma   
felhívásban vállalt feltételek alapján, a jelen      
felhívás keretében igényelt állami támogatás     
mellé az igényelt összeg legalább 20%-ának 
mértékéig saját forrásból tőkebefektetést nyújt     
a támogatást igénylő startup vállalkozás     
részére. A tőkebefektetésért pedig legfeljebb     
24%-os részesedést szerez a startup     
vállalkozásban. Ezen keretek között a     
SmartWare.Tech inkubátor és a startup     

 



 

tőkebefektetést nyújt a támogatást    
igénylő startup vállalkozás részére. A 
tőkebefektetésért pedig legfeljebb   
24%-os részesedést szerez a startup     
vállalkozásban. Ezen keretek között az     
SmartWare.Tech inkubátor és a startup     
közötti megállapodás szabályozza a    
tőkebefektetésre 
vonatkozó feltételeket. 

közötti megállapodás szabályozza a    
tőkebefektetésre vonatkozó feltételeket. Az    
inkubátor tőkebefektetése beleszámít a    
startup önerejébe. A tőkebefektetés legalább     
a támogatás összegének 20%-a. Ez a      
támogatással együtt még nem fedi le a projekt        
100%-át, a hiányzó maximum 4%-ot a      
startupnak saját forrásként kell hozzátennie,     
vagy az inkubátor dönthet úgy, hogy nagyobb       
befektetéssel ezt is fedezi. 

Címzetti felhívás 
4.3. Az inkubációs 
kérelem 
benyújtásának 
határideje és 
módja 

A támogatási kérelem benyújtásának    
módja: elektronikus benyújtás a    
SmartWare.Tech honlap felületén 
keresztül. 

A támogatási kérelem benyújtásának módja:     
elektronikus benyújtás a   
http://hu.smartware.tech/#inkubacios-palyazat 
oldalon keresztül. 

 

 


