Start program üzleti koncepció
Útmutató a vállalkozási ötlet bemutatására készített üzleti koncepcióhoz

Elbírálás szempontjai
Az üzleti koncepció és az ötlet értékelés szempontjai:
•

A hallgató által beküldött ötlet az üzleti koncepció struktúrának megfelel, tartalmi kitöltése mutatja, hogy
átgondolt koncepcióval vágna bele a programba.

•

A probléma bemutatása - Valós kihívást vázol fel a jelentkező? Feltételezhetően érti a problémát, amit
bemutat?

•

A megoldás bemutatása - A jelentkező által felvázolt vállalkozási ötlet valóban megoldást nyújt a problémára?
Elég kidolgozott és átgondolt a megoldás?

•

Az innovativitás kérdése - Van-e a vállalkozási ötletben értéket jelentő újdonság? Mennyire újszerű a
megoldás? Mennyire különbözik a piacon lévő megoldásoktól? Mennyire eredeti?

•

A mérnöki kérdés & technológia - A vállalkozási ötlet megvalósítására a jelentkező felvázolta a szükséges
technológiát? Ezt rövid távon képes megszerezni és reálisan megvalósítani a termék fejlesztést? Mennyire
működőképes a megoldás? Mennyire kivitelezhető?

•

Az időzítés, aktualitás kérdése - Aktuális-e a vállalkozási ötlet megvalósítása? Hosszabb távon is releváns-e vagy
csak egy időszakos helyzetre nyújt választ?

•

Üzleti érték - Van valós piaca a terméknek? Fenntartható üzletet lehetne belőle építeni?

•

A csapat, szükséges kompetenciák bemutatása - Bár a jelentkező a program ezen pontján még nem feltétlen
rendelkezik csapattal, de kérjük vázolja fel az ötlet megvalósításhoz szükséges kompetenciákat.

Útmutató az üzleti koncepció készítéséhez
A következő diákon egy sablon (üres), egy kitöltési útmutató (kérdésekkel) található. A jelentkező feladata, hogy
a sablonban rendelkezésre álló helyek kitöltésével készítse el az üzleti koncepciót, magyar nyelven, majd
konvertálja pdf kiterjesztésbe. A program weboldalon található ‚Jelentkezem’ gombra kattintásával a jelentkezési
felület navigálja majd a jelentkezőt a további teendőkkel kapcsolatban.
Kérdés esetén az startprogram@designterminal.org email címen tudjuk fogadni a kérdéseket.

*Kép a termékedről, vagy egy kép ami segít
megérteni / vizualizálni az ötletedet.
(A kép „hátraküldésével” tudod a szöveg
mögé helyezni)

Logo

Project név
Neved: pl. Kovács Tekla

Email címed: pl. tekla@dt.hu

A vállalkozási ötlet bemutatása egy sorban/mondatban (one-liner)

Iparág: egy szóban
Jelenlegi állapot:

Hol tart
most a termék/szolgáltatás/ötlet
fejlesztése?

Következő lépések: Mit
szeretnél elérni a program során?
Hova szeretnél eljutni a program
végére?

Forrás:

Milyen erőforrásokra
lenne szükséged a következő szint
eléréséhez?

A probléma
A probléma bemutatása, amire megoldást nyújt az ötlet. Kinek a
problémáját oldod meg? Miért fontos ez a probléma? Milyen nagy ez a
probléma?

A megoldás
Vállalkozási ötlet: A termék / szolgáltatás bemutatása pár mondatban.
Miért hasznos? Kinek szól? Miért használják a vevők? Milyen értéket
teremt? Hogyan nyújt megoldást a felvázolt problémára?

Célpiac
Piaci rés: A piac bemutatása ahol a vállalkozási ötlet működne. Mekkora
ez a piac? Kik a vevőid? Milyen egy általános vevőd? Ki a célközönség?
Hogyan éred el őket?
Piaci információ: Célpiac számokban kifejezve.

Versenyelőny & USP
A csapat
Kovács Tekla
Az ötletgazda kompetenciája
és szerepköre az ötlet
megvalósításához

xxx
Milyen kompetenciájú
emberekre lenne szükség a
megvalósításhoz?

Versenytársak: Mutasd be a versenytársaidat. Milyen jelenlegi
megoldások léteznek az általad megoldott problémára?
Versenyelőny: A bemutatott versenytársakhoz képest mi a Te
vállalkozási ötleted előnye? Miért a Te megoldásod a jobb?
Unique selling point: Mik a fő megkülönböztető jellemzői az ötletnek?

Üzleti modell
Mutasd be az üzleti modelled. Itt arra a kérdésre keresed a választ, hogy
hogyan fog a vállalatod pénzt termelni fenntartható és folyamatosan
növelhető módon. Hogyan termel a vállalkozás pénzt? Miből termelődik
a bevétel? Mi az árazási stratégiád? Mennyiben kerül egy vevő
megszerzése?

Piacra lépési stratégia
xxx
Milyen kompetenciájú
emberekre lenne szükség a
megvalósításhoz?

Go to market: Mutasd be a piacra lépési stratégiád. Hogyan szeretnéd
eljuttatni a termékedet a piacra? Hogyan tervezel a piacra lépni? Mik
lesznek a fő lépései? Mi lenne a következő lépés? Mik a rövid és hosszú
távú célok?
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I. számú melléklet
Költségterv
START Ösztöndíj
Költségterv – 2021/2022
Pályázó neve
Pályázatának címe

Költségelem megnevezése*

Tervezett összes költség
Tervezett összes költség az az adott soron a
Költség részletezése, ütemezés
adott soron (HUF)
pályázott
összköltség
százalékában (%)

Dologi kiadások (pl. prototípus gyártás,
eszközbeszerzés, termékfejlesztési költségek
stb.)
Informatikai kiadások (pl. IT support, applikáció
fejlesztés, informatikai beszerzés stb.)
Szolgáltatási kiadások (pl. pénzügyi tanácsadás,
marketing tevékenység, továbbképzés jellegű
költségek)
Egyéb dologi kiadások (pl. útiköltség, szállás,
étkezés,
konferencián
való
részvétel
belépőjegye)
Szellemi tulajdon jellegű kiadások (pl.
iparjogvédelem,
szerzőijog-védelemmel
kapcsolatban felmerülő költségek)
Pályázott összköltség (HUF)
* A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.
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II. számú melléklet
Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek,
valódiak, hitelesek.
Mint pályázatot benyújtó magánszemély, jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárulok
ahhoz, hogy
- a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adataimat a bírálathoz szükséges mértékben a
bírálatban részvevők számára átadja, illetve kezelje, mind a döntési folyamatban, mind később
az Ösztöndíjprogram megvalósítása során;
- a Nemzeti Tehetség Központ velem – ellenkező írásbeli jelzésemig – szakmai kapcsolatban
maradjon a jövőben;
- a Nemzeti Tehetség Központ az ösztöndíj-jogosultság ellenőrzése céljából az ehhez szükséges
személyes adataimat az ehhez szükséges mértékben az ellenőrzésre felkért harmadik
személyek részére átadja;
- az ösztöndíj elnyerése esetén nevemet, a támogatási összeget a Nemzeti Tehetség Központ a
honlapján közzétegye.
Tudomásul veszem, hogy magyar állampolgársággal rendelkező személy esetében ösztöndíj csak
adóazonosító jellel rendelkező Pályázónak folyósítható.
Kijelentem, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozásom, ideértve az államháztartás
alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást
is.
Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás
megfizetéséig az ösztöndíj nem illet meg, az esedékes ösztöndíj folyósítását felfüggeszti,
visszatartja a Nemzeti Tehetség Központ.
Nyilatkozom arról, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázat szabályszerűségének és az ösztöndíj
rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató, a Nemzeti Tehetség Központ, valamint egyéb,
jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez, az adataimba történő
betekintéshez és az ellenőrző szerv részére történő átadáshoz hozzájárulok.
Nyilatkozom, hogy a változásbejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és
ennek alapján a benyújtott dokumentumokhoz képest bekövetkező személyi adatváltozásokat
nyolc (8) napon belül a Nemzeti Tehetség Központ felé benyújtom.
Nyilatkozom, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és a Magyar Nemzeti Bank
alapkamatait a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint visszafizetem.
Tudomásul veszem, hogy a 2011. évi CXCV. törvény 48/B.§ alapján nem lehet a támogatási
jogviszonyban Kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként részt vett;
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár,
helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott,
miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális
fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője;
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;
d) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában
álló gazdasági társaság;

e) – az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett
tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség
kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége,
amelyben az a)–c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
Nyilatkozom, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nyújtottam be.
[ ] igen
[ ] nem
Nyilatkozom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatás összegét kizárólag új vállalkozásom
beindításához fogom felhasználni.
[ ] igen
[ ] nem

Kijelentem, hogy elolvastam, megismertem, megértettem és tudomásul vettem az Adatvédelmi
Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárulok az abban foglaltakhoz.
A pályázat benyújtásával fenti nyilatkozat tartalmát tudomásul veszem és elfogadom:
[ ] igen
[ ] nem

______________________________
Aláírás

