A LEGINNOVATÍVABB SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA
pályázati kiírás
Az ÓBUDAI EGYETEM Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) pályázatot
hirdet INNOVATÍV SZAKDOLGOZATOK/DIPLOMAMUNKÁK díjazására

A pályázat célja:
Az innovatív megoldásokat, eredményeket tartalmazó szakdolgozatok/diplomamunkák elismerése, a
megvalósítás ösztönzése. A szakdolgozatban ismertetett megoldás, eredmény témáját illetően
megkötés nincs, az vonatkozhat egy termék prototípusának megtervezésére, kifejlesztésére, egy
piacképes szolgáltatás létrehozására, vagy dizájn projektre, az OECD Oslo Kézikönyvének széles
definíciója1 szerint értelmezésben.
A pályázók köre:
A pályázaton részt vehet minden, az Óbudai Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, szakdolgozatát/
diplomamunkáját 2019/2020 tanév II. félév vagy 2020/2021 tanév I. félévében sikeresen megvédett,
alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgató. A pályázat két kategóriában kerül kiírásra:
(a) szakdolgozatát alapképzésben sikeresen megvédett hallgató
(b) diplomamunkáját mesterképzésben sikeresen megvédett hallgató.
Nem nyújtható támogatás annak (kizáró okok):
a) aki a korábban elnyert támogatással nem számolt el, vagy visszafizetési kötelezettségének nem tett
eleget,
b) akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor,
c) akivel szemben az Áht. 48/B. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll.

Termék innováció: Olyan termék vagy szolgáltatás, ami új vagy jelentősen jobb a réginél. Ez magában foglalja
mindazokat a jelentősebb továbbfejlesztéseket, amelyek a technikai specifikációban, a komponensekben, az anyagokban,
a termékbe beépített szoftverben, a termék felhasználó-barát jellegében vagy más funkcionális jellemzőkben nyilvánulnak
meg.
Eljárás innováció: Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása.
Felöleli a technikákban, a berendezésekben és/vagy a szoftverben megvalósított jelentős változásokat.
Marketing innováció: Olyan új marketing módszer, ami magában foglalja a termék dizájnjában, csomagolásában, a
termék piacra vitelében, reklámozásában vagy árazási modelljében megvalósított jelentős változtatásokat.
Szervezési, szervezeti innováció: az üzleti gyakorlatban, munkahelyszervezésben vagy a külső kapcsolatokban
használható új szervezési-szervezeti módszerek.
1

1034 Budapest,
Bécsi út 96/b.

+36 (1) 666 5744
+36 (1) 666 0000

innovation@irob.uni-obuda.hu
www.uni-obuda.hu

Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a nyertesek díjazására rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
kategóriánként 300.000 Ft, amely az alábbi díjakat tartalmazza:
I. díj

150.000 Ft

II. díj 100.000 Ft
III. díj 50.000 Ft
Zöld különdíj

A támogatás formája:
A verseny az Óbudai Egyetem Innovációs ökoszisztémájának fejlesztésére irányul, támogatója
az NKFIH. A versenyt támogatja továbbá az Egyetem Tehetséggondozási Alapja. Az Egyetem az
egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig ösztöndíjként/külső személyi juttatásként nyújtja,
amelyet a nyertes pályázó részére az elbírálást követő 60 napon belül átutalással teljesít. A zsűri
fenntartja a jogot, hogy ne minden díjat osszon ki.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. január 31. 24:00 CET
A pályázat beadásának helye, benyújtásának módja:
A pályázatok benyújtása emailben történik az innovation@irob.uni-obuda.hu címre, a megadott
határidő előtt. A levél tárgyában szerepeljen, hogy „Leginnovatívabb pályázat 2020”! Csatolni két
PDF formátumú fájlt kell „A pályázat tartalmi és formai követelményei” pontban leírtak szerint.
A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha:
a) a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be,
b) a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek.
A pályázati eljárás során hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség.
A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációt PDF-ben és a szakdolgozatot PDF-ben. A
magyar mellett angol nyelven készült munkákkal is lehet pályázni, ilyenkor a pályázati anyagoknak is
angol nyelvűnek kell lenniük.
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A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei
1. a pályázó neve, Neptun kódja, a kar és a szak, valamint az évfolyam pontos megnevezése a
tanulmányok kezdete és befejezése, a konzulens(ek) neve és e-mail címe
2. a pályázó email címe, mobiltelefon száma
3. a szakdolgozat (megvédett dolgozat) címe
4. a pályázati összefoglaló, ami az alábbi pontokból áll (pontonként min. 1000, max. 1500
karakter)
a. a szakdolgozat/diplomamunka összefoglalója
b. a probléma, piaci vagy társadalmi igény leírása, amire a szakdolgozat/diplomamunka
megoldást ad,
c. a megoldás ismertetése, kiemelve az innovatív elemeket,
d. előnyök a létező hasonló megoldásokkal szemben, a piac ismertetése,
e. gazdasági számítás a megoldásról, üzleti (bevételi) modell,
f.

tervezett további lépések a hasznosításra.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat felkért szakmai zsűri bírálja el legkésőbb 2021. február 28-ig.
Eredményhirdetés:
A pályázat eredményéről és a díjkiosztó időpontjáról minden pályaművet beadó külön értesítést kap.
A pályázat minden díjazottjának egyúttal lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szakdolgozatban leírt
ötletét egy mentorprogram keretében fejlessze tovább, mindezt tapasztalt, emberileg és szakmailag is
felkészült mentorok segítségével. A mentorálás célja, hogy a program végére az ötletek egy
vállalkozás elindításának és sikeres felfuttatásának alapjául szolgálhassanak.
A legfontosabb értékelési szempontok:


a szakdolgozatban leírt eredmény, megoldás innovativitása, újszerűsége,



a fejlesztés piacképessége, piaci hiánypótló szerepe,



a gazdasági számítás megalapozottsága,



a kidolgozottság mértéke és annak színvonala,

Az értékelésben jelentős súllyal kerül figyelembevételre a pályázati összefoglaló.
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Döntés a pályázatról:
A pályázatok eredményéről a pályázót az EKIK mindkét kategóriában a döntés meghozatalától
számított 5 munkanapon belül e-mailben értesíti.
A pályázattal kapcsolatosan további információk:
A kérdéseket emailben kérjük megküldeni legkésőbb 2021. január 20-ig az innovation@irob.uniobuda.hu emailcímre.

A pályázat a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00017 számú „Innovációs ökoszisztéma fejlesztése
az Óbudai Egyetemen” projekt finanszírozásában valósul meg.

Mellékletek:
- Adatvédelmi tájékoztató

Budapest, 2020.12. 07.
s.k.
Dr. Haidegger Tamás
Szakmai zsűri elnöke
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