
 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

„2009. évi Dél-alföldi Innovatív Ötlet Díj" 
 
A BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság és a Dél-alföldi Regionális 
Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület közös pályázatot hirdet a „2009. évi Dél-alföldi Innovatív Ötlet 
Díj”  elnyerésére.  
 
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. 
Nem pályázhatnak a pályázati eljárás elıkészítésében és lefolytatásában közremőködı, szakértı, döntés-elıkészítı 
és döntéshozó személyek. 
 
Pályázat tárgya 
Pályázni lehet bármely új, saját feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható és piacképes mőszaki 
megoldást tartalmazó kutatási témával, cikktervezettel, szellemi alkotással, technológiával.  
A díj elnyeréséhez a pályázat tárgyának valamennyi fent felsorolt szakmai kritériumnak meg kell felelnie! 
 
Értékelés, díjazás 
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.  
 
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. 
 
Pályázat benyújtásának határideje és módja 
A pályázatokat 2009. november 16. (hétfı), 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 (6725 Szeged, Hópárduc u. 4.) címére lehet benyújtani. 
 
Eredményhirdetés idıpontja és helye 
Az eredmények kihirdetésére 2009. december 17. (csütörtök), 11:00 órakor a Szegedi Tudományegyetem József 
Attila Tanulmányi és Információs Központjában (6722 Szeged, Ady tér 10.) kerül sor. 
 
A pályázat formai és tartalmi követelményeirıl bıvebb információt a www.darinno.hu, illetve a
www.biopolisz.hu weboldalakról letölthetı Pályázati útmutató tartalmaz. A pályázattal kapcsolatosan személyesen 
érdeklıdhet a 62/622-026 és 62/549-500 telefonszámokon.   
 
A díjkitőzés visszavonásának jogát kifejezetten fenntartjuk! 

 

 


