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Ez a mottója a világ második 
szilíciumvölgyéből jövő 
cé gek nek, az izraeli start

upoknak. És miért nem az elsőtől 
idézek? Mert ők állnak közelebb 
hoz zánk országméretben, a la
kos ság számát tekintve, köze
lebb is vannak, elérhetőbbek, 
mint a tengerentúli Amerika, 
le het EUs pályázatokon is indul
ni, közös fejlesztéseket indí ta ni, 
és van közös történelmi gyö ke
rünk is.

És miért fontos, hogy ők így látják 
a világot? Mert valóban ma egy 
globális világban élünk, ahol már 
nem számít, hogy hol vagy helyi leg, 
ha olyan ötleted van, ami „világ
első”, mert bárhonnan el tudsz 
indulni és kiszolgálni bár milyen 

messze lévő piacot is. A verseny
társaid pedig nem a szom széd 
utcából, városból vagy or szágból 
jönnek, hanem a világ másik 
felé ből. És az onnan jövőt nem 
fog ja érdekelni, hogy kit is mersz, 
mennyi pénzed van. Ő jön és olyan 
ter méket fog eladni az orrod előtt, 
ami neked is van, csak kez det le
ge sebb, vagy drágább, vagy éppen 
jobb, de tele van olyan funk ciókkal, 
amik csak neked fontosak, de a 
vevők nek nem. Ezért fontos, hogy 
meg nézzük, mit kínál a világ másik 
felén lévő versenytárs, mik az igé
nyei a vevőknek. Mert lehet, hogy 
itthon nem le szel sikeres a termé
keddel, de elképzelhető, hogy a 
világ másik felén igen. 
Itthon „el vagyunk kényeztetve” 
támo gatási programokkal, me

lyek a könnyen elérhető és nagy 
pénzeket jelentik. De! Ez a hazai 
mezőny. Ha itt sikeres vagy, az 
még nem jelenti azt, hogy máshol 
is az leszel, sőt meg is téveszthet, 
mert a globális verseny sokkal 
éle sebb, mint a hazai. Viszont a 
globális versenyben, aki megtart
ja a helyét, vagy előrébb jut, az 
ha talmasat kaszálhat: sokkal 
több ügyfélhez juthat el, sokkal 
na gyobb fejlesztési forrásokhoz 
férhet hozzá, és globális szinten 
is meghatározóvá válhat a saját 
ipará ban. Erre mindannyian isme
rünk hazai példákat is, és vágya
kozva nézzük, hogyan jutottak el 
oda, ahol ma tartanak.
A nemzetközi piacra kilépé sünk 
egyik jó gyakorló terepe, előszo
bá ja lehet, ha nemcsak magyar 

fej lesztési forrásokat kezdünk 
el felkutatni, hanem élünk az 
Euró pai Unió adta előnyökkel, 
és kipróbáljuk magunkat Európa 
legnagyobb kutatásfejlesztési és 
innovációs támogatási program
jában, az idén záruló (Horizont 
2020), de jövőre (újra) induló Ho
rizon Europe programban. Ennek 
tervezett költségvetése hét év 
alatt eléri a 100 milliárd eurót.
A nagy keretprogramon belül jövő
re bővülő forrásokkal folytatódik 
az egyedi céges ötletek támoga
tási programja, a European 
Inno vation Council (Accelerator 
programja), korábbi nevén SME 
Instru ment. Ez a keretprogram 
harmadik pillére, és a költségve
tése is ehhez fog illeszkedni. A 
korábbi időszakban viszonylag kis 
költségvetéssel működött az SME 
Instrument (606 millió euró), de ez 

az ún. pilot program volt. Ezalatt 
letisztult az elvárásrendszere, 
az el járási mechanizmusai és az 
értékelési szempontrendszere.
Ha tényleg úgy gondolod, hogy a 
te ötleted világszínvonalú, akkor 
itt megméretheted magad a ha
sonlóan gondolkodó más európai 
projektekkel. 
Ez a legjobbak versenye. Egyedi 
ötlet, jól átgondolt fejlesztés, kö
rül  tekintő piacelemzés és piac ra 
lépési stratégia, átgondolt pia ci 
je lenlét, erőforrástervvel és ská
láz  ható növekedési tervvel – ezek 
a jellemzői azoknak az ötleteknek, 
fejlesztéseknek, amelyek sikere
sen indulhatnak ezeken a prog ra
mokon.
A program indulásától bírálóként 
dol gozom benne, és nagyon sok fé
le ötlettel, fejlesztési elképze lés sel 
találkoztam. Röviden sze ret nék 

néhány hasz nos ta
nácsot át ad ni neked, 
hogy mi től lesz jó a 
pá lyá za tod, de nem
csak a pá lyá za tod, 
hanem az üz le ti el
képze lésed is.
Egye di üzlet minde
nek felett (kivé ve a 
köz beszerzési krité
riu mokat). Elvárás, 
hogy ne valaminek a 
továbbfejlesztője légy, 

hanem egy teljesen új, egyedi ötlet 
meg va ló sítója. Ehhez azonban 
látnod kell, hogy más is csinále 
már olyat, amit te, még ha az a 
vala ki Kínában vagy Szamoa
Alsón is van. Csak TRL 68 közötti 
pro jek tek mehetnek, ami azt 
je len ti, hogy nem elég, hogy van 
egy öt le ted, de annak már olyan 
fej lett ségi szinten kell lennie, ami 
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megfelel az EU által leírt techno
lógiai fejlettségi szintnek. 
A TRL 9 már konkrétan azt jelenti, 
hogy kész a terméked, túl vagy a 
pro totípuson, nullszérián, és in
dul hat a tömeggyártás.
Nemcsak támogatás, hanem tő
ke is. Támogatásként 2,5 millió 
eu rót hozhatsz el maximum 70 
százalékos intenzitás mellett, de 
emellett lehetőséged van még az 
ún. blended finance konstrukció 
igénybevételére, amellyel akár 15 
millió euróhoz is hozzájuthatsz, 
és az Európai Bizottsághoz mint 
tőkéstárshoz. Ennek nagy előnye, 
hogy nem fog beleszólni a cég ve
zetésbe, így teljes mértékben a 
kezedben marad az irányítás. 
A kerek számokat nem ajánlom a 
pályázatban megjeleníteni, ugyan
is nehéz bebizonyítani, hogy vala
mely programelemre pont 100 
ezer euróra van szükséged.  
Adj meg valós számokat!
Tudd, hogy a Wikipedia és a Google 
az értékelők barátja. Amit le írsz, 
annak „guglizz” utána, mert én is 
azt fogom tenni. 
Használd a modern videókészítési 
lehe tőségeket! Nyűgözz le egy jól 
össze rakott két–három perces 
videó val, ahol nem a feltaláló 
mond ja el a találmányát, hanem 
mondjuk egy profi felolvasó mond
ja el az előre megírt szöve get. 
Úgy gondolkodj, hogy az EU most 
a következő körös befektetőd, és 
én készítem elő a döntési ja vas la
tot. Ne magadat magasz tald fel, 
hanem a terméked, szolgál ta tásod 
egyediségét, hasz nál ha tó sá gát 

mutasd be. Győzz meg engem, 
hogy nekem is szük sé gem van 
arra, amit te el akarsz adni.
Csa patban gondolkodj, mert 
egye dül nem tudsz megállni a 
nem zet közi versenyben. Gondold 
végig, hogy kinek és miért lesz 
szüksége a fejlesztésedre. Keresd 
meg a termék bevezetéséhez 
és pia con tartásához szükséges 
kom pe ten ciákat (marketing, ke
res ke delem, logisztika, raktá ro
zás, ügy félszolgálat, garanciális 
kér dé sek, gyártási kapacitás és 
an nak bővítése, HR, növekedő 
cég gel több munkavállaló jár, és ő 
mun ká jukat is meg kell szervezni, 
kül ső és belső PR stb.).
Ha ezeket nem teszed meg és 
nincs kész terved, akkor ne add 
be a pá lyázatodat, mert vissza 
fog juk dobni, mert még nem 
vagy felkészülve, hogy időben és 
meg fe lelő módon költsd el az EU 
pén zét. Ha elbukott a pályázatod, 
nézd meg a bírálatot, hogy hol 

kap tál alacsony pontszámokat 
(4,5 pont alatt minden az), és gon
dold át, hogy mi a gyengeséged.
Használj külső szakértőt, aki át
nézi a pályázatodat kritikus szem
mel (Nemzeti, Kutatási, Fejleszté
si Innovációs Hivatal gyűjti az 
olya no kat, mint én és segít ilyet 
ta lál ni). Ne félj tőlük meghallani a 
kri ti kát! Ne csüggedj el! Javítsd ki 
a hi bá kat, gondold újra a folyama
to kat, és add be újra! 
A kormány meg akarja triplázni 
az elhozható pénzeket Brüsszel 
kfi programjából. Eddig 300 millió 
eurót sikerült az országnak el
hoz nia; ezt akarja megháromszo
rozni.
Rásegítő támogatásokat fog indí
ta ni, és többletpontokkal fog ja 
ér té kelni a hazai pályázati rend
szer ben azokat, akik sike re sen 
részt vesznek a közvetlen uniós 
tá mo gatási programokon.
TIED A PÁLYA! 
Go global at day one!
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