
1. Versenypályázati felhívás:
A St.Georgius Manager Club és a cégek.ro MaStart címmel erdélyi magyar startupok
és kezdő vállalkozások és civil szervezetek számára hirdet versenyt. A versenyre
olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek
termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal valamilyen innovatív jellegű kezdeményezést
képviselnek Erdélyben és munkájukkal a régió okos/zöld/digitális/fenntartható
fejlődéséhez járulnak hozzá.
Fontos: a versenyre kizárólag 2019. január 1. után létrejött vállalkozással, illetve civil
szervezettel lehet jelentkezni, vagy fizikai személy esetében nyilatkozni kell arról,
hogy amennyiben a pályázó a díjak valamelyikét elnyeri, az eredményhirdetéstől
számított 1 hónapon belül bejegyzi vállalkozását.

2. A verseny célja:
A MaStart verseny legfontosabb célja, hogy az erdélyi magyar fejlesztések elsőként
hazánkban érvényesüljenek. Ennek elősegítésére a verseny és az azt követő program
biztosítja a fejlesztések optimalizálására szükséges kapcsolati háló és tőke
megteremtésének lehetőségét.
A St. Georgius Manager Club elsődleges céljai közé tartozik a fiatal vállalkozók
támogatása, az erdélyi startupok erősítése, és ezen keresztül innovatív megoldások
implementálása a régióban. Olyan kezdő vállalkozásokat és civil szervezeteket, illetve
vállalkozni vágyó fizikai személyeket szeretnék ösztönözni és támogatni, amelyek
számára szintén fontos szempont a rendelkezésre álló erőforrásokkal való tudatos
gazdálkodás, a környezetbarát energiahasználat, és digitális technológiák elterjedése
révén megjelenő új megoldások alkalmazása.
A sikeres üzleti tervvel rendelkező vállalkozásokat pénzjutalomban részesítjük.
(részletek alább)
A következő kategóriákban várjuk a verseny pályázatokat:

3. Versenypályázati kategóriák:
Minden olyan vállalkozás, illetve vállalkozni vágyó fizikai személy benevezhet a
versenyre, amely megfelel a kritériumoknak és tevékenységével a verseny céljával
azonosulni tud.
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Szervezet Digitalizációja
Oktatás/tapasztalatcsere a vállalkozás számára
Környezetvédelem/zöldesítés (napelem, körforgásos vízhálózat stb.)
Kutatás-fejlesztés
Innováció (folyamat és termék innováció a pályázat által)
Eseményszervezés (új, innovatív ötletek)
Implementálás alatt lévő pályázatok önrészének támogatása (kizárólag EU-s vagy
országos)

18. életévet betöltött, de 38. életévüket még be nem töltött erdélyi lakcímmel
rendelkező román állampolgárok fizikai személy - ebben esetben nyilatkozni kell
arról, hogy amennyiben a pályázó a díjak valamelyikét elnyeri, az
eredményhirdetéstől számított 1 hónapon belül bejegyzi vállalkozását.
Erdélyi vállalkozások vagy civil szervezetek (HR, CV, MS, CJ, BV, SB, BN, AB, BH,
SJ, SM, TM, AR)
az állami jogszabályok alapján belföldinek minősülő, bejegyzett székhellyel
romániai rendelkező vállalkozások
Legkorábban 2019. január 1-én alapított vállalkozások /jogi személyiséggel
rendelkező szervezetek
A fent említett vállalkozások / civil szervezetek tulajdonosa / adminisztrátora /
elnöke 18. életévüket betöltött, de 38. életévüket még be nem töltött erdélyi
lakcímmel rendelkező, román állampolgárok

3.1. Elszámolható versenypályázati költségek:

4. A verseny pályázat benyújtására jogosultak:
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Nyilatkozat arról, hogy nem esik a 4.1-es kizáró feltételek alá (minta nyilatkozat
letölthető a weboldalról)

4.1. A verseny pályázat benyújtására nem jogosultak:
a) ha a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontja, illetve a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja szerint 2021. december 31-én nehéz helyzetben
lévő vállalkozásnak minősül;
b)  ha esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása van a kérelem beadásának pillanatában;
c)  amellyel szemben adóhivatal által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a
pályázat benyújtásának időpontjában;
d) az olyan fizikai személy vagy jogi személy, amelynek tulajdonosát és vagy
ügyvezetőjét a pénzmosás és/vagy a terrorizmus vádjával elítélték,
e) ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a
támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
f)  ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
g)  ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
h)  aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó támogatási szabályoknak;
i)   ha előző pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi beszámoló tanúsága szerint a vállalat
saját tőkéjének nagyságát meghaladó vesztesége volt;
j)    mely Európai Uniós források terhére jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített
szabálytalan forrásfelhasználás(oka)t valósított meg, és az abból (azokból) eredő
visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett eleget;
k)  mellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége
korlátozását rendelte el;
l)     politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet;
m)   települési, területi és nemzetiségi önkormányzat;
n) az együttműködési megállapodás megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be.

5. Elfogadott versenypályázatok kritériumai

Vállalkozás esetén a vállalkozásnak rendelkeznie kell:
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működő szolgáltatás/termék prototípusa
piaci bevezetés előtt álló termék/szolgáltatással
piacra bevezetett termék/szolgáltatással
létező vevőkör/megrendelő körrel

A pályázók regisztrálása a weboldalon - 2023. 02. 15.
A regisztrációs díj befizetése - 2023. 02. 15.
A pályázati űrlap kitöltése - 2023.02.15, 23:59 *
A pályázati iratcsomó feltöltése - 2023.02.15, 23:59 *
A pályázatok elbírálása - 2023.02.20
A kiválasztott pályázók értesítése – 2023.02.24
A kiválasztott pályázók pitch bemutatója Marosvásárhelyen - 2023.03.02
A pitch után nyertesnek kihirdetett pályázók díjának átadása - 2023.03.02 -
2023.04.20
A nyertes pályázók projektjeinek megvalósítása - 2023.08.31
A nyertes pályázók projektjeinek megvalósítási beszámolójának leadása -
2023.12.15
A nyertes pályázók ingyenes klubtagságot igényelhetnek 2023.12.31 - ig

Rendelkeznie kell az alábbiakból valamelyikkel:

Költségvetés
Mivel reális fejlődést szeretnénk elérni, ezért a vállalkozás által meghatározott
finanszírozási igénynek egy adott projektre min. 20.000 lejnek kell lennie.
Implementálási időkeret
Az implementálási időkeret a pályázati nyeremény összeg folyósításától számított 3
hónap, de nem haladhatja meg 2023 augusztus 31-ét.
Megvalósítási jelentés
Egy kétoldalas beszámoló a projekt megvalósulásáról, amelyhez tanúsítványként a
számlát csatolni kell 2023 december 15-ig.

6. A MaStart verseny menete
A versenyre a MaStart hivatalos weboldalán kell regisztrálni a megadott regisztrációs
felületen keresztül.
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6.1. Regisztrációs díj befizetése
A MaStart regisztrációs díja 200 RON/ résztvevő.

6.2 Részletes üzleti terv feltöltése
A részletes üzleti tervet a weboldalon megtalálható szabályzat és minta alapján kell
elkészíteni és a megfelelő felületre feltölteni legkésőbb 2023. február 15. 23:59-ig.

7. Díjak - A szakmai zsűri döntése alapján odaítélt pénzdíjak:
I. díj - 20 000 RON
II. díj - 15 000 RON
III. díj - 10 000 RON

8. Egyéb előnyök
8.1. Mentor program
Ezt a résztvevő szakértők mellett a versenyszféra szakembereinek bevonásával
biztosítjuk. Mentorációs lehetőséget biztosítunk, amelynek célja, hogy a versenyzők
vállalkozások fejlesztéséhez megkapják a megfelelő támogatást.
8.2. Marketing és média megjelenés, bemutatkozási lehetőség
A legjobb versenyző cégek bemutatkozási lehetőséget kapnak. A díjazott projekteket
marketing kommunikációval segítjük, hogy a lakosság és a befektetők is egyaránt
megismerhessék.

9. A verseny pályázatok benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje kelet európai nyári időszámítás szerint:
2023. február 15. szerda) 23:59 óra.

10. A verseny pályázatok benyújtásának módja
A verseny pályázat keretében egy versenyző egy pályázat benyújtására jogosult. A
pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani az alábbi oldalon:
https://www.mastart.info/
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