Start-up projekt
inkubációs
A projektjavaslat technológiai fejlesztést valósít meg, vagy ahhoz kapcsolódik?
A megcélzott termék / szolgáltatás rendezett tulajdoni helyzetű?
A projektjavaslat újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaz?
A projektjavaslatban várható tesztelt prototípus/termék előállítása?
A projektben vállalt feladatok költségvetése reális?
Értékelési szempont
megnevezése

1

Érték

A megcélzott termék /
0-5 pont
szolgáltatás piaci igénye

Alátámasztás/Értékelés alapja

Üzleti terv

Igen / Nem
Igen / Nem
Igen / Nem
Igen / Nem
Igen / Nem
Üzleti tervben kifejtendő tartalmak
Kik a vevők és mi az igényük? Milyen értékesítési csatornán
keresztül érhetőek el? Milyen megoldásokkal elégítik ki
jelenleg a vevői igényeket? Miben jobb/több a jelen projekt
tárgya ezen megoldásokhoz képest (UPS)? Milyen trendek,
változások jellemzik a piacot a következő években?

Üzleti terv illetve CVS vélemény
A megcélzott termék /
2 szolgáltatás fejlesztési
0-5 pont
kockázatai (inverz skála)

Amennyiben minősített értékelemző (Certified Value
Specialist) szakmai véleménye rendelkezésre áll, akkor
azt kérjük csatolni "(projekt rovid neve_CVS opinion" file
névvel)

Sorolja fel a fejlesztés műszaki/tudományos/HR
kockázatait! Mutassa be a fenti kockázatok kezelésére
vonatkozó elképzeléseket!

A megcélzott terméket /
szolgáltatást a piacon
3 lévő megoldásoktól
0-5 pont
megkülönböztető
versenyelőnyök

Üzleti terv

Hasonlítsa össze a jelen projekt tárgyát a létező piaci
megoldásokkal az alábbi szempontok szerint: 1. műszaki
tartalom, 2. innováció, 3. ár/érték arány. Mutassa be a
megcélzott piacon a legfontosabb szereplőit,
piacrészesedésüket, piaci stratégiájukat!

Üzleti terv illetve IP dokumentáció

A megcélzott termék /
4 szolgáltatás
oltalmazhatósága

0-5 pont

Támogatást igénylő vagy
5 annak üzleti vezetőjének 0-5 pont
piacraviteli tapasztalata

Amennyiben a projektre vonatkozóan az alábbiak közül
bármelyikkel rendelkezik, azt kérjük a zárójelben lévő
filenévvel csatolja be)!
1. Újdonságkutatási jelentés (projekt rovid neve_novelty)
2. Szabadalmi ügyvivő szabadalmaztathatóságra
vonatkozó előzetes írásos véleménye (projekt rovid
neve_patentability)
3. Érvényes szabadalmi bejelentés ügyszáma és kutatási
jelentése (projekt rovid neve_search report)
4. Megadott szabadalom lajstromszáma és a megadásról
szóló tájákoztatás (projekt rovid neve_patent)

Pályázati adatlap és csatolt önéletrajz

Mutassa be a projektgazda részéről közreműködő
személynek a projekt tárgyához/iparághoz kapcsolódó
piacra viteli és/vagy kereskedelmi tapasztalatait! (A
közreműködő személlyel szemben elvárás a legalább napi 4
órában a projekten történő foglalkoztatás!)

Pályázati adatlap és csatolt önéletrajz
Támogatást igénylő vagy
annak szakmai
6 vezetőjének
0-5 pont
prototípusfejlesztési
tapasztalata
A megcélzott termék /
szolgáltatás
7
értékesítésének üzleti
modellje

0-5 pont

8 A pénzügyi terv realitása 0-5 pont

Mutassa be a projektgazda részéről közreműködő
Amennyiben a szakmai vezető elismert K+F+I szervezettől személynek a projekt tárgyához/iparághoz kapcsolódó
innovációs díjat nyert vagy meghatározó szereplő a
műszaki fejlesztési és/vagy kutatási tapasztalatait! (A
projekt tárgyában megadott, érvényes szabadalomban, közreműködő személlyel szemben elvárás a legalább napi 4
akkor ennek dokuemntációját kérjük, hogy csatolja
órában a projekten történő foglalkoztatás!)
((projekt rovid neve_professional)

Üzleti terv

Pénzügyi terv

Összes pontszám
40 pont
Abban az esetben, ha a projekt az értékelési előfeltételek (igen/nem) bármelyikének nem felel
meg, a támogatási kérelem elutasításra kerül
Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a fenti tartalmi értékelési
szempontok alapján adott összpontszám nem éri el a 20 pontot.

Mutassa be az üzleti modellt és a piacra lépés
műszaki/tudományos/HR kockázatait valamint ezek
kezelésére vonatkozó elképzeléseit!

