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Pályázati felhívás 

a Miskolci Egyetem Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat keretében kialakított  

„Proof of Concept”  - hallgatói és fiatal oktatói, kutatói vállalkozási ötletek támogatására 

2022. 

Az Egyetemen folyó innovációs fejlesztések korai szakaszainak támogatása valamint a hallgatói 

innovatív vállalkozói ötletek támogatása céljából az Miskolci Egyetem (továbbiakban ME) létrehozta 

a „Proof of Concept” Programot (továbbiakban ME-PoC Program).  

A ME-PoC Programban pályázati úton lehet részt venni. Pályázhatnak a Miskolci Egyetem hallgatói, 

doktoranduszai, fiatal kutatói önállóan, csapatban, a csapat tagjai közé meghívható egyetemi oktató, 

kutató. 

A ME-PoC Programban olyan pályázatokat várunk, amelyek egy ötlet első kísérleti bizonyítékainak 

megszerzésére irányulnak, azaz az ötlet tudományos/technológiai megvalósíthatóságát alapjaiban 

igazolják, vagy egy vállalkozói ötlet, új, termék, techmológia fejlesztés a célja.  

A ME-PoC program elsődleges célja, hogy támogatást nyújtson a találmányokból adódó lehetőségek 

értékelésére, kijelölje az utat a hasznosításra és olyan fázisba juttassa a technológiákat, amely 

alkalmas a licenciára vagy spin-off / start up cégalapítás útján történő tőkebevonásra.. A támogatás 

célzott mentor programba történő belépést is biztosít. A ME-PoC program célja továbbá felgyorsítani 

a Miskolci Egyetemen keletkező kutatási eredmények hasznosítási lehetőségeinek feltérképezését, a 

hasznosítási útvonalterv előkészítését és a hasznosítási folyamatot, hogy azok újabb mérföldköveket 

érjenek el a termék- vagy szolgáltatásfejlesztés és tesztelés területén. A támogatás további célja a 

fejlesztésben rejlő kockázat csökkentése, ezáltal az egyetemi technológiák vonzóvá tétele piaci 

szereplők számára. 

A ME-PoC program keretében a Miskolci Egyetemen létrehozott és megfelelő hasznosítási 

potenciállal rendelkező kutatási eredményekre épülő projektek támogathatók, melyek összhangban 

állnak a ME oktatási-, tudományos-, és kutatási programjának céljaival, hátterével és megfelelnek a 

pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek. 
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A ME-PoC Programra a ME valamennyi polgára (egyetemi alap-, mester és PhD hallgatók, oktatók, 

kutatók, tanszéki mérnökök, és azok szakmai csapatai) pályázhatnak. 

A ME-Proof of Concept alap 10 millió Ft kerettel rendelkezik, mely összeg a 2022. június 1 és 2022. 

november 30. időszakban kerül pályázati úton támogatásként kiosztásra. A pályázat automatikusan 

lezárásra kerül a rendelkezésre álló keret felhasználásával. 

Az első felhívásra 2022. április 15-ig lehet benyújtani projektjavaslatokat.

Támogatás 1 - 3 millió Ft között igényelhető, legfeljebb 6 hónapos megvalósítási időtartamra. 

Az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat keretében 3-5 projekt támogatására nyílik lehetőség. 

A pályázók terveiket, ötleteiket megmérettethetik a ME Vállalkozói ötletversenyén majd írásos 

pályázatot nyújthatnak be a ME-PoC programra a techtransfer@uni-miskolc.hu címre határidőre 

leadott pályázati adatlappal. 

A pályázat benyújtása a pályázati adatlap kitöltésével, és a Technológia- és Tudástranszfer 

Igazgatójához történő eljuttatásával lehetséges, elektronikusan techtransfer@uni-miskolc.hu 

A pályázatokat 5 fős szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai a Miskolci Egyetem és külső 

vállalkozások vezetői, képviselői. 

Az ötletgazdák / pályázó csapatok tagjai az ME-PoC támogatást megbízási szerződés keretében 

kapják meg. A szerződés teljes tartama alatt havi rendszerességgel szakmai beszámolót kell készíteni 

az elvégzett feladatokról és eredményekről. A benyújtott pályázatokat egy öt tagúzsűri bírálja el A 

nyertes pályázók szakmai anyagait a Technológia – és Tudástranszfer Igazgatóság és az öt fős zsűri 

tagjai minősítik. 

A megbízási szerződés összege havi rendszerességgel kerül kifizetésre a benyújtott ellenjegyzett 

teljesítés igazolás alapján. Ellenjegyzésre jogosult a Technológia és Tudástranszfer Igazgatóság. 

Üdvözlettel: 
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