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Inkubátor tölti ki! 
Startup inkubációs kérelem beérkezés dátuma:   

   
Startup inkubációs kérelem kódszáma:   

 

 

 
 

Inkubációs kérelem adatlap 
 

amely készült az ÖKO_16 kódszámú, Innovációs ökoszisztéma építése (STARTUP) c. pályázati 
projekt keretében. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő teljes neve: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

 
A projekt címe: 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ALAPADATAI 

Támogatást igénylő teljes neve: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns): 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Gazdálkodási formakód: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Adószám: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Statisztikai szám: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vétel száma: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Alapítás időpontja 
Dátum megadásához kattintson vagy koppintson ide. 

Számlavezető hitelintézet neve: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Bankszámlaszám, amelyre pozitív döntés esetén a támogatás folyósítását kéri: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Minősítési kód: 
Jelöljön ki egy elemet. 

Főtevékenység TEÁOR ’08 száma: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

ÁFA levonási jog: 
Jelöljön ki egy elemet. 

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból: 
Jelöljön ki egy elemet. 

 

A vállalkozás honlapja: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
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Szöveg beírásához kattintson 

vagy koppintson ide.  
Szöveg beírásához kattintson 

vagy koppintson ide. 

 utolsó mérlegév  utolsó előtti mérlegév 
    

Teljes munkaidős (statisztikai) 
létszám 

Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide. 

 Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide. 

    

Nettó árbevétel (ezer Ft) 
Szöveg beírásához kattintson 

vagy koppintson ide. 
 Szöveg beírásához kattintson 

vagy koppintson ide. 
    

Mérlegfőösszeg (ezer Ft) 
Szöveg beírásához kattintson 

vagy koppintson ide. 
 Szöveg beírásához kattintson 

vagy koppintson ide. 
    

Saját tőke (ezer Ft) 
Szöveg beírásához kattintson 

vagy koppintson ide. 
 Szöveg beírásához kattintson 

vagy koppintson ide. 
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ CÍM ADATAI 

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ SZÉKHELYE 

Ország: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Helység: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Irányítószám: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Régió: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Megye: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Közterület: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Házszám: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Helyrajzi szám: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

 

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ FIÓKTELEPE 

Ország: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Helység: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Irányítószám: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Régió: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Megye: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Közterület: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Házszám: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Helyrajzi szám: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

 

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ POSTACÍME 

Ország: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Helység: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Irányítószám: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Régió: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Megye: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Közterület: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Házszám: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Helyrajzi szám: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Postafiók 
irányítószám: 

Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Postafiók: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 
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KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK 

HIVATALOS KÉPVISELŐ ADATAI 

Név: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Képviseleti jog: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Beosztás: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Telefon: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Telefon (mobil): 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

E-mail: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

 

KAPCSOLATTARTÓ ADATAI 

Név: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Képviseleti jog: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Beosztás: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Telefon: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Telefon (mobil): 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

E-mail: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ TULAJDONOSAI 

 

(1.) TULAJDONOS VAGY FENNTARTÓ NEVE: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
               

Származási ország:  Adószám vagy 
adóazonosító jel 

 Külföldi adószám 
/ adóazonosító jel 

 Tulajdoni hányad 
(%) 

 Szavazati jog 
mértéke (%) 

 Tőke mértéke (%)  Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke 
aránya a saját tőkén belül (%) 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához kattintson vagy 
koppintson ide.                

GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ LEZÁRT ÉV)  GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ ELŐTTI LEZÁRT ÉV) 

Utolsó lezárt év  
Éves nettó 

árbevétel vagy 
összes bevétel (Ft) 

 Mérlegfőösszeg 
(Ft) 

 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
 Utolsó előtti lezárt 

év 
 

Éves nettó 
árbevétel vagy 

összes bevétel (Ft) 
 Mérlegfőösszeg 

(Ft) 
 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
Szöveg beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 

(2.) TULAJDONOS VAGY FENNTARTÓ NEVE: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
               

Származási ország:  Adószám vagy 
adóazonosító jel 

 Külföldi adószám 
/ adóazonosító jel 

 Tulajdoni hányad 
(%) 

 Szavazati jog 
mértéke (%) 

 Tőke mértéke (%)  Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke 
aránya a saját tőkén belül (%) 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához kattintson vagy 
koppintson ide.                

GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ LEZÁRT ÉV)  GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ ELŐTTI LEZÁRT ÉV) 

Utolsó lezárt év  
Éves nettó 

árbevétel vagy 
összes bevétel (Ft) 

 Mérlegfőösszeg 
(Ft) 

 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
 Utolsó előtti lezárt 

év 
 

Éves nettó 
árbevétel vagy 

összes bevétel (Ft) 
 Mérlegfőösszeg 

(Ft) 
 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
Szöveg beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ MÁS VÁLLALKOZÁSAI 

(1.) VÁLLAKOZÁS NEVE: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
               

Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen 
keresztül fennáll a kapcsolódás 

 Vállalkozás 
adószáma 

 
Külföldi 

vállalkozás 
adószáma 

 Tulajdoni hányad 
(%) 

 Szavazati jog 
mértéke (%) 

 Tőke mértéke (%) 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.  Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

               
GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ LEZÁRT ÉV)  GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ ELŐTTI LEZÁRT ÉV) 

Utolsó lezárt év  
Éves nettó 

árbevétel vagy 
összes bevétel (Ft) 

 Mérlegfőösszeg 
(Ft) 

 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
 Utolsó előtti lezárt 

év 
 

Éves nettó 
árbevétel vagy 

összes bevétel (Ft) 
 Mérlegfőösszeg 

(Ft) 
 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 

(2.) VÁLLAKOZÁS NEVE: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
               

Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen 
keresztül fennáll a kapcsolódás 

 Vállalkozás 
adószáma 

 
Külföldi 

vállalkozás 
adószáma 

 Tulajdoni hányad 
(%) 

 Szavazati jog 
mértéke (%) 

 Tőke mértéke (%) 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.  Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

               
GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ LEZÁRT ÉV)  GAZDÁLKODÁSI ADATOK (UTOLSÓ ELŐTTI LEZÁRT ÉV) 

Utolsó lezárt év  
Éves nettó 

árbevétel vagy 
összes bevétel (Ft) 

 Mérlegfőösszeg 
(Ft) 

 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
 Utolsó előtti lezárt 

év 
 

Éves nettó 
árbevétel vagy 

összes bevétel (Ft) 
 Mérlegfőösszeg 

(Ft) 
 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 Szöveg 
beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 
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INKUBÁCIÓS KÉRELEM SZAKMAI TARTALMA 

PROJEKT ADATOK 
 
A projekt címe: 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

 
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: Dátum megadásához kattintson vagy 

koppintson ide. 
  A projekt megvalósítás tervezett fizikai 
befejezése: 

Dátum megadásához kattintson vagy 
koppintson ide. 

 

Önkéntes előszűrés 
pontszáma:   One Pager 

pontszáma:   Pitch pontszáma   Összpontszám: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide.  

  
Szöveg beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide.  

  
Szöveg beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide.  

  
 Szöveg beírásához 

kattintson vagy 
koppintson ide. 

 

A projekt kért támogatása 
(Ft) 

 A projekt összköltsége (Ft)  A projekt támogatás 
intenzitása (%) 

Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide. 

 Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide. 

 Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide. 

 

 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYSZÍNE 
 

Ország: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Helység: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Irányítószám: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Régió: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Megye: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Közterület: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

Házszám: Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide.  Helyrajzi szám: 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 
ide. 

     
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. 
(V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó területen 
valósul meg. 

Jelöljön ki egy elemet. 
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MÉRFÖLDKÖVEK 

Mérföldkő sorszáma:  Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson 

ide.  Dátum megadásához kattintson vagy 
koppintson ide. 

   
Megvalósítani tervezett eredmény leírása (maximum 500 karakter) 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

 

Mérföldkő sorszáma:  Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson 

ide.  Dátum megadásához kattintson vagy 
koppintson ide. 

   
Megvalósítani tervezett eredmény leírása (maximum 500 karakter) 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁS 

A pályázó vállalja, hogy a projekt időtartama alatt legalább 1 piacra 
vihető MVP-t készít, vagy Jelöljön ki egy elemet. 

  
Amennyiben az inkubációs szerződés aláírásakor már rendelkezik 
első MVP-vel a pályázó, akkor vállalja, hogy a projekt időtartama 
alatt legalább egy következő verziós (iterált) MVP-t készít, vagy 

Jelöljön ki egy elemet. 

  
Amennyiben az inkubációs szerződés aláírásakor már rendelkezik 
előrehaladott MVP-vel a startup, akkor vállalja, hogy a projekt 
időtartama alatt piacra visz egy terméket vagy szolgáltatást. 

Jelöljön ki egy elemet. 

  
A startup részt vesz az Intellitext Hardver & IoT Akcelerátor által 
szervezett eseményeken, de minimum egy rendezvényen az 
inkubációs időszak alatt. 

Jelöljön ki egy elemet. 
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PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

MINDENT A TERMÉKRŐL/SZOLGÁLTATÁSRÓL 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

 

MINDENT AZ ÜGYFELEKRŐL 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

 

MINDENT A PIACRÓL 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

 

MINDENT A CSAPATRÓL 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

 

AZOK A PISZKOS ANYAGIAK 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

 

MINDENT A VERSENYRŐL 

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

  



  Intellitext Hardver & IoT Akcelerátor 

 
 

 

NYILATKOZATOK 

 

Alulírott Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
mint a jelen Nyilatkozatban megjelölt szervezet törvényes képviselője kijelentem, hogy a Intellitext 
Hardver & IoT Akcelerátor inkubátor honlapján közzétett ÖKO_16 kódszámú, „Startupok 
fejlesztésének támogatását célzó” Címzetti felhívásra a szervezet nevében inkubációs kérelmet nyújtok 
be. 

Ehhez kijelentem, illetve tudomásul veszem az alábbiakat: 

1. Kijelentjük, hogy az inkubációs kérelmünkben foglalt adatok, információk és dokumentumok 
teljes körűek, valódiak és hitelesek és megfelelnek a címben hivatkozott címzetti felhívásban 
és ahhoz kapcsolódó útmutatóban foglalt feltételeknek. Kijelentjük továbbá, hogy 
pályázatunkban nem szolgáltattunk a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot és ilyen tartalmú nyilatkozatot nem tettünk. 

 
2. Kijelentük, hogy a címzetti felhívásban és az útmutatóban megfogalmazott és az ÖKO_16 

kódszámú, „Innovációs ökoszisztéma” c. pályázati dokumentációban található kizáró okok – 
így különösen a pályázati útmutató releváns pontja – nem állnak fent velünk szemben. 

 
3. Hozzájárulunk, hogy a pályázat kiírója / az NKFI Hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50§ {1} bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel 
ellenőrzése céljából a támogatás folyósításától számított 5 évig vagy – ha későbbi – a támogatás 
visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezelje az Áht. 55§-ában részletezett adatokat. 
Tudomással bírunk továbbá arról, hogy az ÖKO_16 kódszámú pályázat kiírója az Áht. 56/C 
§ {1} bekezdése alapján adatokat szolgáltat a Magyar Államkincstár által működtetett 
monitoring rendszerbe, továbbá a támogatást nyújtó az Áht. 56§-a alapján az ott 
meghatározott adatokat honlapján közzéteheti. 

 
4. Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a pályázat kiírója a döntés időpontját, a támogatás 

kedvezményezettjének nevét és elérhetőségét, a kedvezményezett startup tulajdonosainak 
nevét, a kedvezményezett startup szakmai vezetőinek nevét, a projekt címét, a projekt 
azonosítószámát, a projekt megvalósításának helyszínét és időtartamát, a támogatás összegét 
és a projekt összköltségét nyilvánosságra hozza. 

 
5. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a projekt kiírója a pályázatunkban és az inkubációs 

megállapodásban megadott adatainkat (beleértve a személyes adatainkat is) a záró 
beszámolónk támogatást nyújtó általi jóváhagyását ( a projekt zárását) követő 10 (tíz) évig, a 
pályázatunk elutasítása esetén a támogatási döntés meghozatalát követő 10 (tíz) évig kezelje és 
feldolgozza a pályázat elbírálása, a pályázatról szóló döntés meghozatala és a projekt 
megvalósításának ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele, a támogatási 
szerződésen foglaltak teljesítéséhez szükséges együttműködés biztosítása és a projekt és a 
pályázati program értékelése érdekében. Kijelentjük továbbá, hogy a pályázatunkban szereplő, 
a személyes adatok fogalma alá tartozó adatok előbbiek szerinti kezeléséhez és feldolgozásához 
az érintett személy (ek) kifejezetten hozzájárult (ak). Kijelentjük tovább, hogy az érintett 
személy (ek) e személyes adatainak a pályázatunk szakmai értékelése, elbírálása, valamint a 
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projekt megvalósításának szakmai értékelése céljából történő esetleges külföldre 
továbbításához kifejezetten hozzájárult (ak). 

 
6. Tudomásul vesszük, hogy a pályázat kiírója, valamint az általa felkért szakértők, tanácsadók a 

címben hivatkozott címzetti felhívásra általunk benyújtott dokumentumokat az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) 
bekezdése, valamint a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi 
LXXVI. törvény alapján jogosultak kezelni. 

 
7. Hozzájárulunk, hogy az inkubációs kérelemben szereplő rövid tartalmi összefoglalóját a 

pályázat kiírója nyilvánosságra hozza és korlátlanul felhasználja a pályázati programokhoz 
kapcsolódó kommunikációs tevékenysége során.  

 
8. Kijelentjük, hogy a támogatásból finanszírozott, a projekt végrehajtásával összefüggő 

beszerzéseink kapcsán ÁFA levonási jogunk van / nincs. 1 
 

9. Nyilatkozunk, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját forrás rendelkezésre áll és 
nyilatkozunk továbbá, hogy megismertük az ÖKO_16 kódszámú, „Innovációs ökoszisztéma 
(STARTUP)” c. pályázati kiírás dokumentumait, különösen a Működési Kézikönyv 11.3 
pontját, amiben részletesen megtalálható, hogy hogyan szükséges az önerőt igazolni. 
Nyilatkozunk, hogy az említett pályázati anyagnak megfelelő módon, legkésőbb az inkubációs 
megállapodás megkötéséig igazoljuk az önerőnket. 

 

Jelen 2 oldalból álló NYILATKOZATOT átolvastuk, megértettük és – mint akaratunkkal 
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írjuk alá. 

 

Kelt, ……………………………; 201…év ……………… hó ………… nap 

 

Pályázó neve:  Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson 
ide. 

   Pályázó törvényes képviselőjének neve:  Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson 
ide. 

   Pályázó törvényes képviselőjének beosztása:  Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson 
ide. 

 

 

  ................................................................................................  

 Pályázó cégszerű aláírása 

                                                             
1 a megfelelő aláhúzandó 


