INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÓBUDAI EGYETEM
PÁLYÁZATOT HIRDET
INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat célja
A támogatás célja, az innovatív ötletek megvalósításának elősegítése. Az ötlet témáját illetően megkötés
nincs, az vonatkozhat egy piacképes szolgáltatás létrehozására, vagy egy termék kifejlesztésére,
bevezetésére.
A pályázók köre
A pályázaton részt vehet minden, az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgató, vagy alkalmazott. Pályázni
lehet egyénileg, vagy csapatban. A csapat tagjainak legalább felének jogviszonyban kell állnia az
egyetemmel.
A pályázat tárgya
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi beszerzésekre lehet pályázni.
Nem nyújtható támogatás annak (kizáró okok)
a)

aki a korábban elnyert támogatással nem számolt el, vagy visszafizetési kötelezettségének nem tett
eleget,

b)

akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor,
akivel szemben az Áht. 48/B. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll.

c)

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3M Ft., amely legfeljebb
2-4 pályázat támogatására szolgál.
Jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 500eFt, maximum 1,5 MFt lehet.
A támogatás formája
Az Egyetem az egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig vissza nem térítendő támogatásként nyújtja,
amelyet a nyertes pályázó részére az elbírálást követő 45 napon belül átutalással teljesít. A támogatás dologi,
illetve beruházási költségek fedezésére szolgál,
Elszámolható költségek köre
A nyertes pályázó a támogatás összegét kizárólag a pályázat megjelölt célra fordíthatja, és köteles azt a
támogatás átutalás követő 180 napon belül felhasználni. A pályázó részére Innovációs Tanács támogatói
okiratot ad át, amelyben rögzítésre kerülnek a támogatott tevékenységek és az erre adott pénzkeret, továbbá
a támogatás felhasználásának feltételei.
A nyertes pályázó a támogatás összegével a felhasználást követő 60 napon belül a saját nevére és címére,
kiállított szabályos számlákkal köteles elszámolni az Innovációs Tanács részére.

A pályázatok benyújtásának határideje
2016. szeptember 30., 24.00 óra.
A pályázat beadásának helye, benyújtásának módja
A pályázatot egy „Óbudai Egyetem Innovációs Pályázat” tárgyú emailben kell elküldeni az innovacio@uniobuda.hu email-címre. Az email csatolmánya legyen egy pdf fájl, amely tartalmazza a teljes pályázatot.
A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha
a)

a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be,

b)

a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek.

A pályázati eljárás során hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség.
A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázati dokumentáció legyen lényegre törő, terjedelme legyen 5-10 oldal. A pályázat elején, egy összefoglaló
oldalon fel kell tüntetni:





a pályázat címét, a pályázat tartalmának max. 10 soros összefoglalóját,
a pályázó(k) nevét, email címét, mobiltelefon számát,
hallgató esetén: Neptun-kódját, a kar és a szak, valamint az évfolyam pontos megnevezését, a
tanulmányok kezdetét és várható befejezését,
alkalmazott esetén a szervezeti egység (kar, intézet) nevét, szerződése típusát, határozott idejű
szerződés esetén annak lejárati dátumát.

A pályázatnak tartalmaznia kell:










a pályázó, vagy a csapat rövid bemutatását,
az innováció területének tágabb bemutatását, milyen igény kielégítésére / probléma megoldására irányul
az innováció,
az innováció újszerűségének bemutatását (esetleges létező megoldásokkal szemben),
a műszaki megvalósítás rövid leírását (esetleges problémák, nehézségek),
az innováció jelenlegi állapotát (mit valósított eddig meg),
a pályázat felhasználása az innovációs folyamatban milyen mértékű haladást tenne lehetővé (mire
használná fel az elnyert összeget és azzal mit érne el).
a termék/szolgáltatás üzleti modelljének alábbi elemeit:
o a célközönség, a potenciális vásárlók meghatározása, a becsült ár és a várható forgalom
megadása,
o az előállítási és az értékesítési költségek részletes lebontása,
o a várható profit megadása (fajlagosan és összesen),
a tervezett marketingstratégiát: milyen módszerekkel, eszközökkel és költséggel tervezik a szolgáltatást /
terméket ismertté tenni, reklámozni (piaci bevezetés).

Pályázat elbírálásának határideje, a pályázatok értékelésének menete
A pályázat értékelése két szakaszban történik.



Az első szakaszban a szakmai zsűri kiválasztja a legjobbnak ítélt pályázatokat. Határidő: 2016.
október 15.
A második szakaszban ezen pályázatok személyes prezentációja alapján történik meg a végleges
döntés. Határidő: 2016. október 31.

A legfontosabb értékelési szempontok:





az ötlet innovativitása, újszerűsége,
az ötlet piacképessége, piaci hiánypótló szerepe,
az ötlet megvalósíthatósága az odaítélt összegből,
a kidolgozott üzleti terv realitása.

Döntés a pályázatról
Amennyiben a szakmai zsűri döntése alapján a pályázat megfelel a jogosultság és a teljesség feltételeinek
a pályázat támogatásra kerül.
A pályázatok eredményéről Támogatói Okirat megküldésével az Innovációs Tanács a pályázót a támogatási
döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül írásban értesíti.
Amennyiben az Innovációs Tanács a pályázatot elutasítja, a döntést követően, írásban, elutasító levélben
értesíti a pályázót arról, hogy pályázata nem kerül támogatásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás
indokát is.
A pályázattal kapcsolatosan további információk
2016. június 1. napjától a www.uni-obuda.hu/innovacio weboldalon folyamatosan.
Budapest, 2016. április 6.
Dr. habil. Tick József
Innovációs főigazgató
Óbudai Egyetem

