ELTE INNOVATÍV HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT 2019
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS!
I. PÁLYÁZAT TÁRGYA
Az Innovatív Hallgatói Ötletpályázat célja az ELTE graduális és posztgraduális képzésén résztvevő hallgatók
saját innovatív ötletein alapuló projektek beindításának elősegítése anyagi, illetve szakmai támogatás
nyújtásával.
Legfőbb célunk, hogy az ELTE hallgatóinak és doktoranduszainak elképzeléseit a társadalom számára
hasznos, illetve piacképes megoldássá formáljuk, származzon az bármely tudományterületről! Lehet ez
akár technológiai fejlesztés az informatikai vagy természettudományokban, vagy akár a szociológia,
szociálpolitika, közgazdaságtan vagy a bölcsészettudományok területén elért új kutatási eredmények
gyakorlati alkalmazása az élet bármely területén, beleértve természetesen az innovatív oktatási módszereket
is. A kiválasztásnál fontos szerepet játszik ugyanakkor az ötlet újszerűsége, innováció-tartalma és
megvalósíthatósága, továbbá a társadalmi elfogadottság is fontos szűrő feltétel. Ha van ilyen ötleted,
vagy már el is kezdtél dolgozni rajta, most megkaphatsz minden további segítséget a
megvalósításhoz!
A saját ötleten alapuló pályázatok mellett idén lehetőség nyílik az üzleti szférából származó,
konkrét céges problémákhoz kapcsolódó megoldások kidolgozására is!
Díjszponzorok:
Start it @K&H startup inkubátor - K&H Bank, Demola Budapest, ALVERAD Technology
Focus Kft., Andrews IT Engineering Kft.
II. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatok benyújthatók egyénileg és csoportos formában is. Egy pályázó több pályázatot is
benyújthat. Egyéni pályázók az ELTE-n aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezzenek, csapatban történő
jelentkezés esetén feltétel, hogy a csapatvezető az ELTE-n aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen, a
társpályázók lehetnek más felsőoktatási intézmény hallgatói és /vagy az ELTE oktatói is.
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III. DÍJAZÁS
III. 1. ELTE DÍJ (tématerületi megkötés nélkül):
Az ELTE Innovációs Központ által legsikeresebbnek ítélt pályaművek (tervezetten I-III. helyezett) várhatóan
50.000 – 500.000 Ft közötti díjazásban részesülhetnek. A díjazott ötletpályázatok támogatásának
tervezett összértéke: 1.000.000 Ft. A pénzbeli támogatás (ösztöndíj kifizetés) az ötletet díjazza és
annak továbbfejlesztése céljából szabadon felhasználható. Az Innovációs Központ a pénzjutalom mellett
szakmai tanácsadási szolgáltatást is biztosít a nyertes ötletek továbbfejlesztésre.
III.2. KÜLÖNDÍJAK (tématerületi megkötés nélkül):



Start it @K&H startup inkubátor - K&H Bank különdíj: A különdíjjal jutalmazott csapat 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
(http://startitkh.hu/jelentkezes).
Az ötlet kidolgozására, finomítására a Start it @K&H által biztosított legalább 3 db, 60 perc
időtartamú egyéni szakmai konzultáció útján nyílik lehetőség a kiválasztási folyamat kezdetéig (a
konzultációk időpontjáról a jutalmazott csapat és a Start it @K&H képviselői előzetesen
egyeztetnek).



Demola Budapest különdíj: A Demola szervezeti modellje három finn egyetem összefogásából
született meg. A nemzetközi hálózat mára már 14 Demolát számlál az egész világon, amelyhez
Demola Budapest 2012-ben csatlakozott és azóta is az egyetlen hallgatókra specializálódott, modern
technológiájú nyílt innovációs labor Magyarországon. Célja egy fiatal, nyitott, multidiszciplináris
közösséget létrehozni és fenntartani, amely kreatív módszerekkel dolgozik megoldásokon piaci és
céges problémákra.
A különdíjjal jutalmazott csapat részt vehet egy 3 hónapos inkubációs programban, melynek része a
heti egy óra dedikált mentorálás és az egyterű iroda használata (a díjazás részleteiről a jutalmazott
csapat és a Demola Budapest képviselője előzetesen egyeztetnek).
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III.3. KÜLÖNDÍJAK (tématerületi megkötéssel):



ALVERAD Technology Focus Kft. különdíj:
Tématerület: Az ipari, gyártási, üzemirányítási környezetek az Ipar 4.0 digitalizációs tendenciája
következtében új kihívásokkal néznek szembe. Az információs technológia és az automatizálás,
illetve a gyártási módszerek alapvető megváltozása új biztonsági problémákat vetnek fel, melyekre a
jelenlegi üzembiztonsági megközelítések már nem nyújtanak megfelelő válaszokat. Feladat: egy Ipar
4.0-t érintő biztonsági probléma kiválasztása és ahhoz kapcsolódó megoldási javaslat kidolgozása.
Részletes üzleti témakiírás, lásd: 3. sz. Melléklet.
A különdíjjal jutalmazott csapat 200.000 Ft pénzjutalomban részesül, továbbá 16 óra szakmai
konzultációs lehetőséget használhat fel ipari automatizálási és IT biztonsági szakemberekkel (a
díjazás átvételének módjáról és annak részleteiről a jutalmazott csapat és az Alverad Technology
Focus Kft. képviselője előzetesen egyeztetnek, melyről külön megállapodást kötnek).



Andrews IT Engineering Kft. különdíj:
Tématerület: Közreműködés egy intelligens, menedzselt informatikai biztonsági szolgáltatások
nyújtására alkalmas platform (iMSSP) létrehozásában. Feladat: annak kidolgozása, hogy a
mesterséges intelligencia miként képes támogatni az informatikai biztonságot és ezzel
összefüggésben döntéshozó algoritmusokra vonatkozó javaslattétel, valamint a piacon már elérhető
gyakorlatok bemutatása. Részletes üzleti témakiírás, lásd: 4. sz. Melléklet.
A különdíjjal jutalmazott csapat 200.000 Ft pénzjutalomban részesül, valamint lehetőséget kap a
projektben a fejlesztői munkára mentor támogatással (a díjazás átvételének módjáról és annak
részleteiről a jutalmazott csapat és az Andrews IT Engineering Kft. képviselője előzetesen
egyeztetnek, melyről külön megállapodást kötnek).
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IV. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
A pályázatokat 2019. július 5. éjfélig, - a pályázó nevének és az „ELTE Innovatív Hallgatói Ötletpályázat 2019”
jeligének az üzenet tárgyában való feltüntetésével – az innovacio@innovacio.elte.hu e-mail címre szükséges
megküldeni.
A pályázati dokumentáció az alábbiakat szükséges, hogy tartalmazza:
1. Szöveges témakidolgozás (a Pályázati Útmutatóban szereplő tematika alapján, pdf formátumban,
maximum 15 oldal terjedelemben) – kötelező
2. Pénzügyi terv (1. sz. Melléklet, Excel formátumban) – kötelező
3. Adatkezelési nyilatkozat (2. sz. Melléklet, tagonként aláírva és szkennelve, pdf formátumban) –
kötelező
4. Kiegészítő mellékletek (ábrák, képek, kimutatások, egyéb anyagok, pdf formátumban) – nem kötelező
A pályamunkákat a Pályázati Útmutatóban foglalt tematika szerint szükséges összeállítani. A hiányosan
(előírt kötelező dokumentumok nélkül) benyújtott pályázatok esetében hiánypótlásra egy alkalommal, 2 napos
határidővel van lehetőség.
V. BÍRÁLATI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK
A pályázatok elbírálása két fordulóban történik.

Az ELTE Innovációs Központ a beérkezett

pályamunkákból első körben kiválasztja azt a várhatóan 10-15 pályázót, akik bekerülnek a második,
szóbeli fordulóba („pitch day”). A továbbjutók részt vehetnek egy mentorálási programban, mely
során az Innovációs Központ szakértői segítségével lehetőség nyílik a projektötlet és a kapcsolódó üzleti
terv teljesebb körű kidolgozására.
A nyertes csapatok a második fordulóban egy rövid, meggyőző előadás („pitch”) és a zsűri kérdéseinek
sikeres megválaszolása után kerülnek kiválasztásra, melyről az ELTE Innovációs Központ és a szakmai zsűri
együttesen hoz döntést.
Határidők:
Pályázat benyújtás határideje: 2019. július 5.
Második fordulóba jutott pályázók kiértesítése: 2019. július 19.
Második, szóbeli forduló („pitch day”): 2019. szeptember
Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás az ELTE Innovációs Napon: 2019. szeptember
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A pályázat eredményes beérkezéséről, az esetleges hiánypótlás szükségességéről, majd a zsűri első körös
döntéséről minden pályázót e-mailben értesítünk.
A második, szóbeli forduló („pitch day”) időpontjának tekintetében az érintett továbbjutók számára a
későbbiekben pontos tájékoztatást küldünk.
A pályázattal kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségen kérhető: innovacio@innovacio.elte.hu.
A pályázáshoz sok sikert kíván az ELTE Innovációs Központ csapata!
VI. MELLÉKLETEK
1. sz. Melléklet: Pénzügyi terv
2. sz. Melléklet: Adatkezelési nyilatkozat
3. sz. Melléklet: Üzleti témakiírás - ALVERAD Technology Focus Kft.
4. sz. Melléklet: Üzleti témakiírás - Andrews IT Engineering Kft.
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