
1. számú melléklet: Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

1. A start-up nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt. 

2. 
A start-up nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási 
vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás 
alatt. 

3. 
A start-up az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: 
Áht.) foglaltak szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének. 

4. 
A start-upnak harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll fenn, 
amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

5. 
A start-up az inkubációs döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis 
vagy megtévesztő adatot nem szolgáltatott vagy nem tett ilyen nyilatkozatot. 

6. 
A start-up saját tőkéje az inkubációs kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, 
teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem negatív. 

7. 

A start-upnak az inkubációsi kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, 
teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje nem csökkent a törzstőke 
(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá. 

8. 
A start-up-pal szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az 
elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás nincs folyamatban az 
inkubációs kérelem benyújtásának időpontjában. 

9. A start-up nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

10. 
A start-up eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának. 

11. 
A start-up eleget tesz a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági 
követelményeknek. 

12. 
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. 

13. 
A projekt megvalósulása a Felhívás 4.2. pontja alapján nem hordoz kiemelkedően 
jelentős kockázatot. 



14. 

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. 

15. 

Nem nyújtható támogatás azon start-up részére, amely a támogatást 
mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, 
amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az 
érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján 
kerül rögzítésre;  a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes 
vagy részleges továbbadásától függ. 

16. 

Nem nyújtható támogatás azon start-up részére, amely a támogatást exporttal 
kapcsolatos tevékenységhez használja fel, amennyiben az az exportált 
mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az 
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódik. 

17. 
Nem nyújtható támogatás azon start-up részére, amely a támogatást a 
2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák 
bezárásához használja fel. 

18. 
Nem nyújtható támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog 
megsértését eredményezi. 

19. A projekt a Felhívás célkitűzéseivel összhangban van. 

20. 
A döntéselőkészítés során az inkubátor számára nem egyértelmű vagy 
ellentmondásos tartalmak tisztázásra kerültek. 

21. A projekt a start-up által szakmailag megvalósítható. 

22. 

A projektben vállalt feladatok költségvetését a projektgazda reális módon állította 
össze. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos 
piaci árnak történő megfelelést a szerződés hatályba lépését követően is 
biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális költségvetés 
előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-
módosítás esetén is. 

23. 
A beszerezni kívánt eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, 
szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, 
szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. 

24. 

A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával 
üzletszerűen foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között 
meggyőző referenciával rendelkező kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő 
szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek 
biztosítása mellett. 

25. 
Jelen Felhívás keretében elszámolásra kerülő költségek/költségtételek semmilyen 
egyéb uniós, illetve hazai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra. 



26. 
A projektjavaslat tervezett elszámolható költségei között nincs olyan költségtétel, 
amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy 
aránytalanul magas. 

27. 
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.  

28. 

A projekt keretében kizárólag olyan tevékenységek valósulnak meg, melyek a 
Felhívás 3.1. pontjában foglalt Támogatható tevékenységek körébe tartoznak, 
továbbá az abban foglalt százalékos, valamint összeg korlátozásoknak 
megfelelnek. 

29. 
A Felhívás 3.2.3. pontja alapján a projekt megvalósítása során egy mérföldkő 
megtervezésre került. 

30. 
A start-up a Felhívás 3.2.4. Kötelező vállalások pontjában szereplő kötelező 
mutatók teljesítését vállalja. 

31. 
Nem nyújtható támogatás a start-up részére, amennyiben a projektet az 
inkubációs kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdte. 

32. 

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy 
amennyiben a projekt az inkubációs megállapodás hatályba lépéséig nem 
kezdődött meg, az inkubációs megállapodás hatályba lépését követő 24 hónapon 
belül, valamint a startup a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró 
kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 30 nap, de 
legkésőbb 2021. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó. 

33. 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a start-up bejegyzett magyarországi 
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek az 
inkubációs kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, az inkubációs kérelem 
benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie, (kivéve, ha a 
kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt 
megvalósítására. 

34. A beruházás nem  a Közép-magyarországi régió területén valósul meg. 

35. 

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. 

36. 
A start-upnak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

37. 
A start-up a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontban foglalt feltételeknek 
megfelelnek. 



38. A támogatás mértéke és összege megfelel a Felhívás 5.3. pontjában foglaltaknak. 

39. 

A projekt költségvetése megfelel a Felhívás 5.5 és 5.6  pontjában meghatározott 
elszámolhatósági feltételeknek, a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott, az 
elszámolható költségek összegére, mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárásoknak, illetve a projekt költségvetésében csak a Felhívás 5.5 pontjában 
szereplő elszámolható költségtétel szerepel és nem szerepel a Felhívás 5.8 
pontjában meghatározott költségtétel. 

40. 
A start-up az inkubációs kérelem benyújtásával tudomásul veszi a Felhívás 5.9 
pontjában szereplő egyedi szabályokat. 

41. 

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. 

42. 

A start-up az inkubációs kérelem benyújtásával nyilatkozatot tett arról, hogy a 
fejlesztendő tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet alapján környezeti hatásvizsgálat elvégzésére kötelezett-e. 

43. 
A start-up jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 
jóváhagyott) éves beszámolója csatolásra került, amennyiben az nem került 
feltöltésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra. 

44. 
A start-up éves beszámolójának közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi 
jóváhagyását igazoló dokumentum csatolásra került. (amennyiben releváns) 

45. 
1 db érvényes helyzet- és piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás, 
vagy ajánlat csatolásra került minden olyan költségtétel esetében, amelynek 
vonatkozásában a Felhívás előírja. 

46. 
A start-up hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által 
hitelesített aláírásminta csatolásra került. 

47. 

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 2014. évről beküldendő NAV adatlap 
száma: 1429-A-02-02), vagy belső munkaügyi nyilvántartása csatolásra került. 

48. 

Hatályos cégkivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolatának közjegyző 
által hitelesített példánya csatolásra került (cégkivonat helyett elfogadható az 
Igazságügyi Minisztérium mellett működő Céginformációs Szolgálat által kiállított 
hiteles igazolás is). 

49. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában 30 napnál nem régebbi tulajdoni 
lap másolat csatolásra került. 

 


