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Az értékelési szempontrendszer a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Proof of Concept 

Programjában részt vevő projektjavaslatok elbírálására készült. Az értékelők (az Innovációs 

Tanácsadó Testület tagjai) kötelesek a jelen értékelési szempontrendszer figyelembe vételével 

elbírálni a benyújtott projektjavaslatokat. 

 

Az értékelési szempontok a következők. 

 

Előfeltételek 

Jogosultsági és formai elvárásoknak megfelel?  

Adható értékelés: igen/nem. 

Az értékeléskor figyelembe kell venni: a pályázati útmutató 2. és 3. pontja. 

 

Pályázati felhívás céljainak megfelel? 

Adható értékelés: igen/nem. 

Az értékeléskor figyelembe kell venni: a pályázati felhívás 1.1. pontja. 

 

Csak olyan pályázat finanszírozható, amely az előfeltételek között meghatározott kritériumoknak 

megfelel (az értékelés során két igent kap). Abban az esetben, ha a projektjavaslat az értékelési 

előfeltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázatot 0 pontszámmal el kell utasítani. 

 

Megvalósíthatóság 

A projektjavaslat megvalósításának realitása 

Adható pontszám: 0-3 pont. 

0 pont: a projektjavaslatot az értékelők saját tapasztalataik alapján sem szakmai, sem üzleti 

szempontból nem tartják megvalósíthatónak. 

1 pont: a projektjavaslat szakmai vagy üzleti szempontból nem megvalósítható. 

2 pont: a projektjavaslat szakmai és üzleti szempontból megvalósítható, de több lehetséges 

kockázattal járhat. 

3 pont: a projektjavaslat szakmai és üzleti szempontból megvalósítható, minimális kockázattal 

járhat. 

 

Illeszkedés az NKE oktatási, tudományos és kutatási céljaihoz 

Adható pontszám: 0-3 pont. 

0 pont: a projektjavaslat egyáltalán nem kapcsolódik az NKE oktatási, tudományos és kutatási 

céljaihoz. 

1 pont: a projektjavaslat kis mértékben kapcsolódik az NKE oktatási, tudományos és kutatási 

céljaihoz. 

2 pont: a projektjavaslat kapcsolódik az NKE oktatási, tudományos és kutatási céljaihoz. 
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3 pont: a projektjavaslat teljes mértékben kapcsolódik az NKE oktatási, tudományos és kutatási 

céljaihoz. 

 

Technológiai és piaci validáció lehetősége 

Adható pontszám: 0-3 pont. 

0 pont: az értékelők szerint a projektjavaslat nem léphet a technológiai és piaci hasznosítás fázisába. 

1 pont: a projektjavaslat technológiai és piaci szempontból nem releváns. 

2 pont: a projektjavaslat technológiai és piaci validációja megvalósulhat. 

3 pont: a projektjavaslat technológiai és piaci validációja teljes mértékben indokolt és 

megvalósítható. 

 

Innovációs tartalom 

Újszerűség, újdonságtartalom 

Adható pontszám: 0-3 pont. 

0 pont: a projektjavaslat semmilyen újszerűséget, új ötletet vagy megvalósítási módot nem tartalmaz. 

1 pont: a projektjavaslat tartalmaz újszerű elemet, ám olyanokat is, amelyek piaci validációja már 

megvalósult. 

2 pont: a projektjavaslat több újszerű elemet is tartalmaz. 

3 pont: a projektjavaslat egyedülálló, teljes mértékben újdonságnak számít. 

 

Piaci hasznosíthatóság 

Adható pontszám: 0-3 pont. 

0 pont: a projektjavaslat piacra juttatása semmilyen üzleti haszonnal nem jár. 

1 pont: a projektjavaslat piacra juttatása minimális üzleti haszonnal járhat. 

2 pont: a projektjavaslat piacra juttatása számottevő üzleti haszonnal járhat. 

3 pont: a projektjavaslat által a piacon jelentős üzleti haszonra lehet szert tenni, hosszú távon is 

rentábilisan működtethető. 

 

Projektjavaslat kockázatainak mértéke 

Adható pontszám: 0-3 pont. 

0 pont: a projektjavaslat számos kockázatot hordoz magában. 

1 pont: a projektjavaslat kockázatos, de megvalósítható. 

2 pont: a projektjavaslat megvalósítható, nem hordoz magában lényegi kockázatot. 

3 pont: a projektjavaslat minimális kockázat mellett teljes mértékben megvalósítható. 

 

Üzleti terv 

Az üzleti terv kidolgozottsága, megalapozottsága 

Adható pontszám: 0-3 pont. 

0 pont: a projektjavaslathoz készített üzleti terv nincs kidolgozva, egyáltalán nem megalapozott. 
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1 pont: az üzleti terv kidolgozottsága megfelelő, de több olyan tételt tartalmaz, amely nem 

megalapozott. 

2 pont: az üzleti terv jól kidolgozott, nagyrészt megalapozott. 

3 pont: az üzleti terv precízen kidolgozott, teljes mértékben megalapozott. 

 

Piaci potenciál 

Adható pontszám: 0-3 pont. 

0 pont: a projektjavaslat semmilyen piaci hatással nem járna. 

1 pont: a projektjavaslat csekély piaci hatással járna. 

2 pont: a projektjavaslattól átlagos piaci hatás várható. 

3 pont: a projektjavaslat alkalmas arra, hogy a piacra jelentős hatást gyakoroljon. 

 

Külső partnerség 

Külső partner(ek) bevonásának esélye1 

Adható pontszám: 0-3 pont. 

0 pont: az értékelők szakmai tapasztalatai alapján a projektjavaslathoz egyáltalán nem csatlakozna 

külső partner. 

1 pont: az értékelők szakmai tapasztalatai alapján a külső partnerség esélye minimális. 

2 pont: a projektjavaslathoz több külső partner is csatlakozhat. 

3 pont: a projektjavaslat külső partnereinek száma jelentős lehet. 

 

Meglévő külső partner (szándéknyilatkozattal) 

Adható pontszám: +3 pont. 

Amennyiben a projektjavaslat megvalósításához a későbbiekben legalább egy külső partner 

csatlakozik, és ezt a pályázó legalább egy eredeti, hiteles szándéknyilatkozattal igazolni tudja, akkor 

a pályázó 3 többletpontot kap. 

 

Az elérhető maximális pontszám: 30 pont. 

Nem támogatható az a pályázat, amely nem ér el legalább 15 pontot. 

 

További szabályok az odaítélhető támogatással kapcsolatban: 

 Amennyiben háromnál több pályázó is elérte a 15 pontot, abban az esetben a három 

legmagasabb pontszámot elért projektjavaslat részesül támogatásban. 

 Az értékelők az elért pontszámok alapján, tekintettel a megvalósíthatóságra és a piaci 

potenciálra, differenciálhatják a támogatás összegét. 

 25-30 pont között jár a maximálisan odaítélhető 3,3 millió forint.  

                                                      
1 Külső partner lehet minden olyan szervezet vagy magánszemély, amely vagy aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől független. 
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 20-25 pont között az értékelők döntése alapján 2-3 millió forinttal támogatható a pályázat. 

Ebben az esetben a megvalósíthatóságra és a piaci potenciálra kapott pontszámok alapján 

lehet különbséget tenni a támogatási összeget illetően. 

 15-20 pont között maximálisan 1,5 millió forint támogatási összeg adható.  

 
 

 

 

 
 


