
 

 Egyetemi Proof of Concept 

POC innovációs pályázat 
 

1. A pályázat célja 

Az Óbudai Egyetem 3. alkalommal hirdeti meg Proof of Concept (PoC) programját „Innovációs 
ökoszisztéma fejlesztése az Óbudai Egyetemen” elnevezésű pályázat keretében. A PoC program 
célja, hogy az egyetemi polgárok részvételével létrejövő új ötletek, termékjavaslatok 
megvalósulását támogassa a teljes innovációs folyamaton keresztül, az ötlettől a piacra jutásig. 
Az Óbudai Egyetem (ÓE) e program keretében támogatni kívánja a belső projektek üzleti és 
technológiai validációját, javítani a TRL fejlettségi szintjüket, segíteni az üzleti modell 
felállításában, egészen a befektetésre alkalmas állapotig eljutva a legjobbakat. A finanszírozás 
történhet alapanyag-támogatás, ösztöndíj vagy akár tőkebefektetés formájában is, a projekt 
igényei szerint. Alapkutatási, alkalmazott kutatási projektekre nem nyújtható be pályázat. 

2. A pályázók köre 

Jelen pályázatra azok az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkező 

kutatók/oktatók/hallgatók, illetve az általuk vezetett csapatok nyújthatják be az ötletüket, akik 

olyan új, ígéretes kutatás-fejlesztési ötlettel bírnak, aminek a megvalósításához, a piaci 

lehetőségek és technológiai működőképesség bizonyításához induló anyagi és szakmai 

támogatásra és mentorálásra van szükségük. Szükséges, hogy minden pályázói csapatnak 

legalább egy ÓE hallgató is aktív tagja  legyen. A csapat vezetőjének az Óbudai Egyetemmel 

legalább 2023. június 30-ig fennálló hallgatói-, munka-, vagy megbízási jogviszonnyal kell 

rendelkeznie a későbbi szerződéskötés érdekében. Egy pályázó maximum 2 pályázatban vehet 

részt.  

3. Költségvetés 

A pályázathoz a pénzügyi keretet az „Innovációs ökoszisztéma fejlesztése az Óbudai Egyetemen” 

elnevezésű pályázat és az Óbudai Egyetem közösen biztosítja, összesen 48 000 000- Ft áll 

rendelkezésre. 

Támogatási összeg: projektenként maximum 10 000 000- Ft.  

4. A pályázat leadásának menete 

A pályázatot a PoC pályázati adatlapon kell benyújtani. A PÁLYÁZATI ADATLAP az alábbi linken 
található, ezt szükséges kitöltés után e-mailben elküldeni az innovacio@uni-obuda.hu címre. Az 
adatlap leadásának kötelező formátuma: Portable Document Format (.pdf). Az elkészítéshez 
bővebb magyarázatért érdemes elolvasni Guy Kawasaki The Art of the Start című könyvét vagy 
az  itt található rövid leírást. 
 

5. Pályázati határidők 

Pályázat benyújtható: 2023. február 15-től március 17. éjfélig. 

Előválogató eredményének kihirdetése: 2023. március 29. napja. 

Mentorálási időszak: 2023. március 30. és április 30. között.  

Döntős csapatok kihirdetése: 2023. május 5. napja. 

https://uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2022/02/Proof_of_Concept_Palyazati_adatlap_OE_2022.pptx
mailto:innovacio@uni-obuda.hu
https://guykawasaki.com/books/the-art-of-the-start/
https://guykawasaki.com/the-only-10-slides-you-need-in-your-pitch/


 

  

6. A PoC program részletes megvalósulása 

A program nyerteseit két ütemben választja ki az ÓE Innovációs és Iparjogvédelmi Bizottság.  

 A beadott pályázati adatlapok alapján egy előválogatás történik. Az itt kiválasztott 

csapatok egy 4 hetes intenzív mentorálási folyamatban vesznek részt. 

 A 4 hetes mentorálási folyamat végén a csapatok személyesen adják elő a kidolgozott 

ötletüket egy „pitch” előadás keretében. 

 A Bizottság ez alapján kiválasztja a támogatásra érdemes projekteket, melyek 

megkapják az kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) támogatást.  

Jelen program keretében Támogatottak egyéni szerződés alapján a projektre fordítható kutatás-

fejlesztési és innovációs támogatásban részesülnek. Támogatható tevékenységek és ahhoz 

kapcsolódó költségek (a pontos költségvetés a mentorokkal közösen kerül kidolgozásra): 

- bér és ösztöndíj, 

- anyagok, alkatrészek beszerzése, 

- belső szakértők igénybevétele, 

- prototípus előállításához szükséges anyagköltség és komplex mechatronikai elemek külső 

terveztetése, bér-gyártatása, 

- iparjogvédelmi tanácsadás. 

A támogatás felhasználásáról a Támogatott szakmai és pénzügyi beszámolót készít a Kutatási 
szerződésben rögzített módon és határidőre.  

7. A támogatás folyósítása 

A támogatási döntést követően a kiválasztott projektekkel kapcsolatban az Egyetem kutatói 
szerződést köt, melynek keretében részletezésre kerül a támogatási időszak, összeg és a 
feltételek.   
Az ÓE célja a sikeres ötletek kész termékig, sikeres startup cégalapításig történő eljuttatása, ezért 
a KFI szerződésen túl az egyetem befektetéssel, további mentorálással támogathatja startup cég 
létrehozását, – minden egyes projekt esetén egyedi megállapodás keretében. 

8.  A pályázat keretében létrejövő szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok 

A pályázó az Óbudai Egyetem szabályainak megfelelően a pályázat beadásával elismeri, hogy a 
pályázatban szereplő szellemi alkotás szolgálati találmánynak minősül és tudomásul veszi, hogy 
ezen alkotások tekintetében a vagyoni jogok az Óbudai Egyetemet illetik meg.  

A pályázat benyújtásával a Pályázó elismeri, hogy megismerte az ÓE Szellemi-tulajdon Kezelési 
Szabályzatát és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

Az Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el. Kérdés esetén forduljanak bizalommal az Innovációs 

Irodához (innovacio@uni-obuda.hu) Honlap: https://innovacio.uni-obuda.hu 

 

A pályázat a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00017 számú „Innovációs ökoszisztéma fejlesztése 

az Óbudai Egyetemen” projekt és az Óbudai Egyetem társ-finanszírozásában valósul meg. 

https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/kutatasi-vallalkozasi-szabalyzatok/4-az-obudai-egyetem-szellemitulajdon-kezelesi-szabalyzata/
https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/kutatasi-vallalkozasi-szabalyzatok/4-az-obudai-egyetem-szellemitulajdon-kezelesi-szabalyzata/
https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/informatikai-es-adatvedelmi-szabalyzatok/1-az-obudai-egyetem-adatvedelmi-szabalyzata/
https://innovacio.uni-obuda.hu/
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/egyetemi-innovacios-okoszisztema-2019-121-egyetemi-oko/palyazati-csomag
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/egyetemi-innovacios-okoszisztema-2019-121-egyetemi-oko/palyazati-csomag

