„2009. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVATÍV
ÖTLET DÍJ”

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Szeged, 2009. október 1.

BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társaság
H-6725 Szeged, Hópárduc u. 4.

Dél-alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség Közhasznú Egyesület
6720 Szeged, Kígyó u. 4.

A BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság és a Délalföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület közös pályázatot hirdet a
„2009. évi Dél-alföldi Innovatív Ötlet Díj” elnyerésére.

1. Pályázók köre
Pályázhat a Dél-alföldi Régióban mőködı államilag finanszírozott kutatóintézettel vagy
felsıoktatási
intézménnyel
közalkalmazotti
jogviszonyban,
munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban álló, továbbá
K+F+I tevékenységet is végzı, jogi személyiségő gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, magyarországi állandó lakóhellyel
rendelkezı kutató vagy más egyéni feltaláló.
Pályázatot csak természetes személyek nyújthatnak be!
Közös kutatási téma, cikktervezet, szellemi alkotás, technológia esetén a pályázatot az
érintett feltalálók közösen is benyújthatják VAGY a pályázó kutató/feltaláló a létrehozatalban
résztvevı, többi kutató/feltaláló írásbeli meghatalmazása alapján is eljárhat. Ez utóbbi esetben
kérjük a meghatalmazást csatolni!
Nem pályázhatnak a pályázati eljárás elıkészítésében és lefolytatásában közremőködı,
szakértı, döntés-elıkészítı és döntéshozó személyek.

2. Pályázat tárgya
Pályázni lehet bármely (a) új, (b) saját feltalálói tevékenységen alapuló, (c) iparilag
alkalmazható és (d) piacképes mőszaki megoldást tartalmazó kutatási témával,
cikktervezettel, szellemi alkotással, technológiával.
A díj elnyeréséhez a pályázat tárgyának valamennyi fent felsorolt (a)-(d) szakmai
kritériumnak meg kell felelnie!

3. Pályázat formai és tartalmi követelményei, összeállítása
A beküldendı pályázat szakmai anyagának terjedelme maximum 15 gépelt oldal, amely az
alábbiakból áll:
1) Mőszaki leírás: a kutatási téma/cikktervezet/szellemi alkotás/technológia mőszaki
leírása a kulcsszavak külön megjelölésével, illetve amennyiben az ismert, a
megoldáshoz legközelebb álló referencia megjelölésével (pl. szabadalmi bejelentés
száma) maximum 8 oldal terjedelemben, magyar vagy angol nyelven;
2) Hasznosítás: a kutatási téma/cikktervezet/szellemi alkotás/technológia ipari
alkalmazhatóságának, felhasználási lehetıségeinek leírása, valamint a hasznosításra
vonatkozó elképzelések ismertetése maximum 7 oldal terjedelemben, magyar nyelven.

A pályázat szakmai anyagát kérjük CD-re rögzítve is benyújtani.
A pályázat szakmai anyagához a következı mellékleteket kötelezı csatolni:
1. Pályázó saját kezőleg aláírt Nyilatkozata (Pályázati Útmutató 1. sz. Melléklete)1
2. Közös pályázat esetén, ha a pályázatot csak az egyik feltaláló/kutató nyújtja be a
pályázó és meghatalmazó(k) saját kezőleg aláírt meghatalmazása (Pályázati Útmutató
2. sz. Melléklete)
A pályázati csomagot egy eredeti, nyomtatott példányban, emellett a pályázat szakmai
anyagát CD formában is kérjük benyújtani.
A benyújtandó pályázati csomag borítékán kérjük feltüntetni: „2009. évi Dél-alföldi
Innovatív Ötlet Díj”
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincsen lehetıség!
4. Értékelés
A formailag nem megfelelı pályázat az értékelési folyamatból kizárásra kerül. A pályázatot
elutasítjuk, ha
⇒ a pályázó nem felel meg a pályázói körnek
⇒ nem csatolta a pályázat szakmai anyagát teljes egészében
⇒ nem csatolta a szükséges és kötelezıen benyújtandó valamely mellékletet
⇒ a pályázatot a pályázati határidı lejártát követıen nyújtotta be
⇒ a pályázó a kötelezı Mellékleteket a megfelelı aláírás nélkül csatolta.
A formailag megfelelı pályázat szakmai-tartalmi értékelését a BIOPOLISZ Szegedi
Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság újdonságkutatást, szabadalmazhatósági
tesztet és elızetes piacelemzést magába foglaló komplex vizsgálat keretében végzi, amelynek
eredményei alapján a pályázatokat rangsorolja.
Az értékelés és rangsorolás szempontjai:
⇒ a pályázat szakmai anyagában bemutatott mőszaki megoldás technika állásához való
viszonya, újdonságtartalma, innovatív jellege
⇒ a pályázat szakmai anyagában bemutatott mőszaki megoldás technika állásához képest
szakember számára nyilvánvalósága
⇒ a pályázat szakmai anyagában bemutatott mőszaki megoldás ipari felhasználási
lehetıségei, irányai
⇒ piaci lehetıségek, regionális, hazai és nemzetközi piaci kilátások
⇒ társadalmi hasznosság, kiemelten vizsgálva a Dél-alföldi Régióra gyakorolt hatást
⇒ a pályázat szakmai anyagának kidolgozottsága
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Közös pályázat esetén, kérjük, hogy valamennyi a létrehozatalban résztvevı, kutató/feltaláló töltse ki.

5. Nyertes pályamővek száma
Három darab (egy darab elsı, egy darab második, egy darab harmadik helyezett)

6. Díjazás
A pályázatok közül az elsı három (egy darab elsı, egy darab második és egy darab harmadik
helyezett) díjazásban részesül. Közösen benyújtott pályázat esetén a díj a pályázó személyek
között közremőködésük arányában, ha ez nem állapítható meg, egyenlı arányban oszlik meg.
1. díj: 500.000.-Ft
2. díj: 300.000.-Ft
3. díj: 100.000.-Ft
A díj szabadon felhasználható.
A díj kifizetését a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület teljesíti
az eredményhirdetésrıl számított 45 napon belül, a hatályos magyar jogszabályokban
foglaltak teljesítéséhez szükséges dokumentumok (személyi igazolvány, adókártya, TB
kártya, magánnyugdíj-pénztári okirat, munkáltatói igazolás) benyújtását követıen és a díj
számfejtéséhez szükséges nyilatkozatok alapján.

7. Pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatokat 2009. december 15. (kedd), 16:00 óráig személyesen, vagy postai úton a
Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (6720 Szeged, Kígyó
utca 4. III. emelet) vagy a BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelısségő
Társaság címére (6725 Szeged, Hópárduc u. 4.) lehet benyújtani.
A pályázattal kapcsolatos bıvebb információkról személyesen érdeklıdhet a 62/622-026
(BIOPOLISZ Kft.) és a 62/549-500 (DA-RIÜ Khe.) telefonszámokon.

8. Eredményhirdetés idıpontja és helye
Az eredmények kihirdetésére 2010. január 15. (péntek), 11:00 órakor a Szegedi
Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában (6722 Szeged,
Ady tér 10.) kerül sor.

9. Titoktartás
A pályázatban ismertetett, nem nyilvános mőszaki és egyéb információk bizalmas
információnak minısülnek. A BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaság és a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület
valamennyi átvett nem-nyilvános mőszaki, jogi, üzleti vagy egyéb információt szigorúan
bizalmasan kezel, és azokat csak a formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés

vizsgálata céljából használja fel, bizalmas információt harmadik személy részére csak az
átadó (pályázó) elızetes hozzájárulásával ad tovább. Kivételt képeznek ez alól a pályázati
értékelésben résztvevı személyek (munkavállalók, megbízottak), akiket ugyanilyen
titoktartási kötelezettség terhel.

10. Díjkitőzés visszavonása, jogfenntartás
A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a díjkitőzés
visszavonásának jogát kifejezetten fenntartja. A díjkitőzés visszavonása ugyanolyan
nyilvánosság mellett történik, mint a díjkitőzés.
A BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság és a Délalföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a pályázatok benyújtására,
valamint az eredményhirdetésre meghatározott határidı változtatásának jogát fenntartja. Az
esetlegesen módosuló határidık közzététele legkésıbb az eredményhirdetés eredeti
határidejének lejártát megelızı 3. munkanapig, ugyanolyan nyilvánosság mellett történik,
mint maga a díjkitőzés.

11. Figyelemfelhívás
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok, valamint a foglalkoztató
intézmény szabályzatai alapján a pályázót a pályázatban ismertetett kutatási téma,
cikktervezet, szellemi alkotás, technológia vonatkozásában munkaviszonyából, közszolgálati
jogviszonyából, hallgatói jogviszonyából vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyából
eredıen a foglalkoztatójával szemben egyéb kötelezettségek terhelhetik (pl.: szolgálati
szellemi alkotás munkáltató felé történı bejelentése).
Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy ha a pályázatban ismertetett kutatási téma, cikktervezet,
szellemi alkotás, technológia a pályázó vagy az ıt foglalkoztató intézmény és más szervezetek
együttes munkája/projektje keretében jött létre, pályázót vagy a pályázó foglalkoztatóját a
szellemi eredmények közlése, harmadik személyek részére történı átadása vonatkozásában
egyéb kötelezettségek terhelhetik (pl.: konzorciumi szerzıdés alapján).
A pályázat benyújtása, értékelése és elbírálása, valamint az esetleges díjazás a fenti
kötelezettségeket nem érinti, azok teljesítése alól nem mentesít.
A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület és a BIOPOLISZ
Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság a fenti kötelezettségek
következményekért
felelısséget
nem
vállal.
elmulasztásából
eredı

„2009. évi Dél-alföldi Innovatív Ötlet Díj”
Pályázati útmutató
1. sz. melléklete

NYILATKOZAT

I. PÁLYÁZÓ ADATAI
Név:
Születési hely és idı:
Anyja neve:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Állampolgárság:

1.
2.2
3.
4.3

5.

6.

7.4
8.

9.

II. NYILATKOZATOK
Nyilatkozom,
hogy
a
pályázat
tárgyát
képezı
kutatási
téma/cikktervezet/szellemi alkotás/technológia saját alkotói tevékenységem
eredménye.
Tudományos fokozatom megjelölése.
Nyilatkozom,
hogy
a
pályázat
tárgyát
képezı
kutatási
téma/cikktervezet/szellemi alkotás/technológia létrehozatalában többen
közösen vettünk részt.
Többek közös szellemi alkotása esetén, a pályázat tárgyát képezı kutatási
téma/cikktervezet/szellemi alkotás/technológia létrehozatalában résztvevı
feltalálók/alkotók neve, lakóhelye és feltalálói/szerzıségi részaránya %-os
arányban jelölve.
A
pályázat
tárgyát
képezı
kutatási
téma/cikktervezet/szellemi
alkotás/technológia tárgykörébe esı megoldás kidolgozása munkakörbe
tartozó kötelességem.
A
pályázat
tárgyát
képezı
kutatási
téma/cikktervezet/szellemi
alkotás/technológia tárgykörébe esı megoldás kidolgozása nem munkakörbe
tartozó kötelességem, de annak hasznosítása munkáltatóm tevékenységi
körébe tartozik.
Az 5. vagy 6. kérdésre adott „IGEN” válasz esetén foglalkoztatóm neve és
címe a következı.
A
pályázat
tárgyát
képezı
kutatási
téma/cikktervezet/szellemi
alkotás/technológia tárgykörébe esı megoldás kidolgozása nem munkakörbe
tartozó kötelességem, és annak hasznosítása munkáltatóm tevékenységi
körébe nem tartozik; egyéni feltaláló vagyok.
A pályázatban ismertetett kutatási témában/cikktervezetben/szellemi
alkotásban/technológiában foglalt mőszaki megoldást vagy annak valamely
részét korábban publikáltam.
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IGEN
NEM
IGEN
NEM

IGEN
NEM
IGEN
NEM

IGEN
NEM
IGEN
NEM

A 2. kérdésnél a pályázó tudományos fokozatát kérjük megjelölni; ha nincsen ilyen kérjük „x”-szel jelezni.
A 4. kérdésre a választ kérjük felsorolásszerően megadni; ha nem releváns, kérjük „x”-szel jelölni!
4
A 7. kérdésre a választ kérjük hivatalos megnevezés szerint megadni!
3

10.5
11.

Korábbi publikációim helye, forrásmegjelölése.
Hozzájárulok, hogy a díj elnyerése esetén nevem és a díjazott kutatási
téma/cikktervezet/szellemi alkotás/technológia címe nyilvánosságra kerüljön.
Hozzájárulok, hogy a pályázatban közölt adatok és nyilatkozatok valóságtartalmát a díjkitőzık
megvizsgálják.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a díjkitőzık a pályázatban benyújtott adataimat a pályázat szakmai
értékelése, elbírálása, valamint a díjkitőzés teljesítéséhez szükséges intézkedések megtétele
céljából nyilvántartsák és kezeljék.

12.
13.

Kelt:
………………, 2009. év ………………. hó …….. nap

…………………………………..
név
pályázó

Elıttünk mint tanúk elıtt:

1.
Aláírás: ……………………………………...
Név: …………………………………………
Lakóhely: …………………………………...
Személyi ig. száma: …………………………
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2.
Aláírás: ……………………………………...
Név: …………………………………………
Lakóhely: …………………………………...
Személyi ig. száma: …………………………

A 10. kérdésre adott válaszban kérjük az esetleges publikációk címét és forrását megadni; ha nem releváns,
kérjük „x”-szel jelölni.

„2009. évi Dél-alföldi Innovatív Ötlet Díj”
Pályázati útmutató
2. sz. melléklete

MEGHATALMAZÁS (MINTA)

Alulírott (1) ……………………………………………………. (szül. hely és idı:
………………………………; anyja neve: ……………..; lakóhely: …………………;
tartózkodási hely: ……………………….)
Alulírott (2) ……………………………………………………. (szül. hely és idı:
………………………………; anyja neve: ……………..; lakóhely: …………………;
tartózkodási hely: ……………………….)
Alulírott (3) ……………………………………………………. (szül. hely és idı:
………………………………; anyja neve: ……………..; lakóhely: …………………;
tartózkodási hely: ……………………….)6
mint alkotók/feltalálók
meghatalmazom(zuk)
……………………………… (szül. hely és idı: ………………………………; anyja neve:
……………..; lakóhely: …………………; tartózkodási hely: ………………………….)
alkotót/feltalálót, hogy
a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület és a BIOPOLISZ
Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság által meghirdetett „2009. évi
Dél-alföldi Innovatív Ötlet Díj” címő díjkitőzési felhívására
az általunk közösen létrehozott, „…………………………………” címő kutatási
téma/cikktervezet/szellemi
alkotás/technológia
tárgyában
helyettem(ünk)
és
nevemben(ünkben) pályázatot nyújtson be, és a pályázat során engem(minket) képviseljen.
Kijelentem(jük), hogy a díj elnyerése esetén a díj engem(minket) megilletı hányadára igényt
tartok(unk) / nem tartok(tunk) igényt7 a következı részarányok:
• egyenlı arányban
• alkotói/feltalálói részarányok szerint: …………………………………
Kijelentem(jük), hogy a pályázatban szereplı, a személyes adatok fogalma alá tartozó adatok
pályázatok szakmai értékelése, elbírálása, valamint a díjkitőzés teljesítéséhez szükséges
intézkedések megtétele céljából díjkitőzık általi nyilvántartásához és kezeléséhez
hozzájárulok(lunk).
6
7

Szükség esetén törölhetı vagy sokszorozható!
A megfelelı részt kérjük aláhúzni!

Hozzájárulok(lunk), hogy a díj elnyerése esetén nevem(ünk) és a díjazott kutatási
téma/cikktervezet/szellemi alkotás/technológia címe nyilvánosságra kerüljön.
Kelt:
…………………, 2009. év ………….. hónap …. nap

…………………………….
név
meghatalmazó feltaláló/alkotó

…………………………….
név
meghatalmazó feltaláló/alkotó

…………………………….
név
meghatalmazó feltaláló/alkotó8

Elıttünk mint tanúk elıtt:

1.
Aláírás: ……………………………………...
Név: …………………………………………
Lakóhely: …………………………………...
Személyi ig. száma: …………………………

2.
Aláírás: ……………………………………...
Név: …………………………………………
Lakóhely: …………………………………...
Személyi ig. száma: …………………………

A fentiek szerinti meghatalmazást és megbízást elfogadom.

Kelt:
…………………, 2009. év ………….. hónap …. nap

………………………………
név
meghatalmazott feltaláló/alkotó
pályázó

8

Szükség esetén törölhetı vagy sokszorozható!

