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Tisztelt Elnök Úr!
Köszönettel vettük a lehetőséget, hogy a Technológiai Inkubátor Program szakmai
megvitatásában részt vehettünk, képviselve a Magyar Innovációs Szövetség, valamint az
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ álláspontját.
A szakmai egyeztetésen elhangzottakra is figyelemmel, véleményünket az alábbiakban
foglaljuk össze.
A Program céljával, illetve a célok elérésének módjával alapvetően egyetértünk. A Program
hatékony megvalósítása érdekében azonban szükségesnek tartjuk megfontolni az
alprogramokban megfogalmazott követelmények és feltételek módosítását, különös
tekintettel a hazai K+F+I helyzetre.
1.

A) alprogram: Technológiai Inkubátor Társaságok (TIT) kiválasztása

−
A pályázó számára követelmény, hogy rendelkezzen legalább 120-150 M Ft, az
inkubált társaságokba befektethető saját tőkével, vagy tőkebevonási képességgel. Ezt a
követelményt a magyar inkubátorok döntő hányada nem tudja teljesíteni, illetve ezáltal a
pályázati kiírás előnyben részesíti azokat az inkubátorokat, amelyek kockázati
tőketársasággal működnek együtt.
−
A Program szerint a TIT 50 M Ft csekély összegű (de minimis) támogatást kapna
inkubálási funkciói kifejlesztésére. Ez egy rövid távú szemléletet tükröző, nagyon szerény
mértékű támogatási összeg, célszerű lenne megfontolni ennél nagyobb, pl. 3 éves inkubációs
tevékenységet fedező, legalább 150 M Ft nagyságrendű támogatás nyújtása.
−
Szakmailag nehezen indokolható, hogy csak gazdasági társaságok pályázhatnak.
Magyarországon több, vállalkozásfejlesztési szervezet, alapítvány is működtet inkubátort, a
javasolt feltételrendszerben ezek nem pályázhatnak.
−
Az értékelési szempontok között az inkubációs szolgáltatások köre is szerepel. Ez
önmagában szakmailag helyes, de a korábbi anyagok ismeretében vélelmezhető, hogy az
elvárt szolgáltatások között egy sor olyan is szerepelne, amely indokolatlannak tűnik, és
csak nagyon kevés pályázó által teljesíthető, pl.: közös kutatási infrastruktúra, szabadalmi
kutatás, iparjogvédelmi tanácsadás, szabadalmi bejelentési szolgáltatás.
2.
B) alprogram: Technológiai Induló Vállalkozások (angol elnevezése alapján TSVnek rövidítve) kiválasztása.
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−
Nem látszik szakmailag alátámasztottnak, a támogatottak körének előzetes
maximálása.
−
Szükségtelennek tűnik annak kikötése, hogy az egy TSV-re jutó támogatás nem
haladhatja meg az 1,25 millió euró összeget, hiszen az egész TIP-re 2 milliárd forint áll
rendelkezésre. Szerepel a tervezetben az is, hogy a B) alprogramban egy pályázó maximum
150 M Ft támogatást nyerhet el.
Összefoglalva, a megvitatott Technológiai Inkubátor Program tervezet alapján
meglehetősen bonyolult a rendszer. A hazai sajátosságokat figyelembe véve célszerűbb
lenne olyan technológiai inkubációs program támogatása, amelynek középpontjában az
inkubátorok innovációs szolgáltatásai fejlesztésének támogatása áll.
Célszerű lenne a Programot összehangolni más, az NKTH által meghirdetett programokkal
és pályázatokkal (pl. Innocsekk, 5LET pályázat ).
A Program nagy hangsúllyal az új inkubátorok felállítását támogatja, bár lehetőséget ad már
működő inkubátorok támogatására is. Megfontolandónak tartjuk, hogy jelenleg szükség vane Magyarországon új inkubátorok létrehozására.
Tapasztalataink szerint hatékonyabb, illetve a K+F+I fejlesztése szempontjából
célravezetőbb lenne a Technológiai Inkubátor Program keretében a meglévő
inkubátorok technológiai szolgáltatásinak bővítését, továbbfejlesztését támogatni.
Tisztelt Elnök Úr!
Kérjük, hogy észrevételeinket a Program véglegesítése során szíveskedjék figyelembe venni.
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