ELTE INNOVATÍV HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KEDVES PÁLYÁZÓ!
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Innovációs Központja 2010-ben indította útjára az Innovatív Hallgatói
Ötletpályázat nevű kezdeményezést, melynek célja az ELTE graduális és posztgraduális képzésén
résztvevő hallgatók innovatív, saját ötletein alapuló projektek beindításának elősegítése
anyagi, illetve szakmai támogatás nyújtásával.
Célunk, hogy az ELTE hallgatóinak és doktoranduszainak elképzeléseit a társadalom számára hasznos, illetve
piacképes megoldássá formáljuk, származzon az bármely tudományterületről! Lehet akár technológiai
fejlesztés az informatikai vagy természettudományokban, a szociológia, szociálpolitika, közgazdaságtan vagy a
bölcsészettudományok területén elért új kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása az élet bármely
területén, beleértve az innovatív oktatási módszereket is. Az innovatív ötletek hatalmas karrier lehetőséggel
kecsegtetnek. Ha van ilyen ötleted, vagy már el is kezdtél dolgozni rajta, most megkaphatsz minden további
segítséget a megvalósításhoz!
A pályázat együttműködő partnerei a Start it @K&H és az S4-IT Kft.
I. PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázatok benyújthatók egyénileg és csoportos formában is, illetve egy pályázó a jelen kiírás
keretében jogosult több pályázatot is benyújtani.
Csapatban történő jelentkezésnél feltétel legalább egy fő, az ELTE-n aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
tag (csapatvezetői) részvétele, emellett a társpályázók lehetnek más felsőoktatási intézmény hallgatói és/vagy
az ELTE oktatói is.
II. A PÁLYÁZÁS FOLYAMATA, KIVÁLASZTÁS:
A nyertes pályázatok kiválasztásánál fontos szerepet játszik az ötlet újszerűsége, innovativitása és
megvalósíthatósága. A pályázat témáját illetően megkötés nincsen, de a társadalmi elfogadottság fontos
szűrő feltétel. A pályázatok elbírálása két fordulóban történik.

További információ kérhető:
ELTE Innovációs Központ
* 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. * : +36 1 411 6747, E-mail: innovacio@innovacio.elte.hu

A díjak odaítéléséről az ELTE Innovációs Központja és az általa felkért független szakmai zsűri hoz döntést.
A szakmai testület a beérkezett írásos anyagokból első körben kiválasztja azt a várhatóan 8-10 pályázót, akik
részt vehetnek a második – szóbeli – fordulón.
Az ELTE Innovációs Központja a két forduló között a pályázaton résztvevő valamennyi
csapatnak részvételt biztosít egy tematizált továbbképző programon, mely során lehetőség
nyílik az eredményes üzleti tervezéshez szükséges, komplex ismeretek elsajátítására.
A második fordulóba továbbjutó csapatok emellett egy mentorálási programban is részt
vesznek, mely során szakértő közreműködők segítségével lehetőség nyílik a projektjavaslatukhoz
kapcsolódó üzleti terv teljesebb körű kidolgozására és a szóbeli fordulón való eredményes szerepléshez
(„pitchelés”) szükséges készségek elsajátítására.
A második fordulóban a győztes csapatok egy rövid, meggyőző előadás („pitch”) és a zsűri kérdéseinek
megválaszolása után kerülnek kiválasztásra. A díjazott pályázatok száma tervezetten 3-6 db. A legjobbnak
ítélt pályaművek a 2018. II. negyedévében megrendezésre kerülő ELTE Országos Innovációs Napon
bemutatkozási lehetőséget kapnak.
III. DÍJAZÁS:
A legsikeresebbnek ítélt pályaművek várhatóan 50.000 – 500.000 Ft közötti díjazásban
részesülhetnek.
A díjazott ötletpályázatok támogatásának tervezett összértéke: 1.000.000 Ft.
Az ELTE Innovációs Központ a támogatott pályázók számára a fenti szabadon felhasználható támogatáson
túl – mely magát az ötletet díjazza – tanácsadási szolgáltatást is nyújt ötletük továbbfejlesztésében,
megvalósításában és az üzleti partner keresésében.
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IV. KÜLÖNDÍJAK:
Start it @K&H startup inkubátor - K&H Bank:
A Start it @K&H startup inkubátor különdíjjal jutalmazott csapata a Start it @K&H legközelebbi, őszi
kiválasztási folyamatában automatikusan a döntő körbe (Pitch Day) kerül. A Pitch Day-en a zsűri egy 3
perces, csapatonkénti pitchet és egy 7 perces kérdés-válasz szekciót követően még aznap kihirdeti a 6
hónapos inkubációs programba kerülő startupok nevét. További információ: http://startitkh.hu/jelentkezes
Az ötlet tavaszi kidolgozására, finomítására a Start it @K&H szervezésében megvalósuló, szakértők által
facilitált Idea-to-Business Academy eseményen is lehetőség nyílik (várhatóan 2018 májusának elején), a
részvételi lehetőséget a különdíj szintén tartalmazza.
S4-IT Kft.:
A XXI. század aktuális kihívásaira reagálva az S4-IT Kft. professzionális IT szolgáltatásokat kínál
alkalmazásfejlesztés és alkalmazás menedzsment területen nemzetközi ügyfelei számára. Az egyik
legmeghatározóbb trend jelenleg a felhő alapú megoldások valamint az automatizáció elterjedése,
amelyek gyökeresen átalakítják a területet. Ennek megfelelően célunk a legkiemelkedőbb informatikai ötlet
díjazása, amely illeszkedik ezen technológiai trendekhez, egyben újszerű, megvalósítható és kiemelkedő
megoldást kínál.

Az információ-technológia területéhez kapcsolódóan felajánlott különdíj – pénzbeli

támogatás – értéke bruttó 300.000 Ft.
V. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA:
A pályázatokat 2018. március 5. éjfélig - a csapatot vezető pályázó nevével és kötőjellel az „ELTE
Innovatív Hallgatói Ötletpályázat 2018” jeligének az üzenet tárgyban való feltüntetésével – az
innovacio@innovacio.elte.hu e-mail címre kérjük elektronikusan elküldeni egy darab csatolt fájlként, pdf.
formátumban.
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A pályázati dokumentáció tartalma:


Pályázati anyag: maximum 10 oldal terjedelmű szöveges témakidolgozás - különös tekintettel az
ötlet/ termék hasznosságára, gazdasági-társadalmi hasznosíthatóságára - és költségterv a pályázathoz
mellékelt sablon szerint



Mellékletek (ábrák, képek, kimutatások, egyéb megértést segítő anyagok) – nem kötelező

A pályázat hiánytalan beérkezéséről, majd a zsűri első körös döntéséről minden pályázót e-mailben
értesítünk.
A két forduló közötti felkészítési időszak, mentorálás: várhatóan 2018. március 19-30.
A pályázat második, szóbeli fordulója: várhatóan 2018. április 2-6.
Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás (Innovációs Napon): várhatóan 2018. április vége
A fentiekben megadott határidőkről a pályázati eljárás során a pályázók részére pontos információkat
küldünk. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás az Innovációs Központ munkatársaitól az
innovacio@innovacio.elte.hu e-mail címen kérhető.
A pályázáshoz sok sikert kíván az ELTE Innovációs Központ csapata!
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