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Proof of Concept inkubációs program
2022

Ösztöndíjprogram az innovatív ötletek és kutatási eredmények
továbbfejlesztésének támogatására
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1. A pályázat célja
A MOME-n folyó innovációs tevékenység támogatására a MOME meghirdeti a „Proof of
Concept” (PoC) programot. A PoC program célja egy olyan, pénzügyi és szakértői mentori
támogatást magában foglaló inkubációs rendszer bevezetése, amellyel elősegíti a MOMEn keletkező innovatív ötletek, koncepciók, innovációk és kutatási eredmények
továbbfejlesztését, hogy azok újabb mérföldköveket érjenek el a termék- vagy
szolgáltatásfejlesztés és tesztelés területén, és akár szakmai befektetők figyelmét is
ráirányítsák az innovatív eredményekre.
A PoC programra jelentkezők részéről az alábbi, és ehhez hasonló kérdések merülhetnek
fel, amire a PoC program során mentorok segítségével kidolgozzák a saját válaszaikat:
•

Egyértelműen és tisztán látszik-e, hogy mi a fejlesztéssel megcélzott piaci
termék/szolgáltatás?

•

Milyen szellemitulajdon-védelmi lehetőségek és problémák merülhetnek fel?

•

Mennyire erős a koncepció mint szellemi alkotás és hogyan védhető meg a
versenytársaktól?

•

Rendelkezik-e a koncepció elégséges versenyelőnnyel a hasonló, már piacon lévő
termékekkel szemben, egy kiaknázatlan piaci szükségletet céloz meg a fejlesztés?

•

Hogyan lehet fejleszteni a koncepciót, hogy a PoC program végén akár vonzóvá váljon
potenciális üzleti szereplők, külső tőkebefektetők számára?

2. A pályázat időtartama
Az ösztöndíj pályázat megvalósítása két szakaszból áll:
1. Preinkubációs (rávezető) szakasz
Tervezett ideje: 2022. április 29. – 2022. július 29.
2. Inkubációs (fejlesztési) szakasz
Tervezett ideje: 2022. augusztus 29. – 2022. november 30.
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3. Pályázható támogatás
A sikeres pályázók a támogatást ösztöndíj formájában kapják.
Elérhető támogatási összegek:
•

A preinkubációs (rávezető) szakaszban: max. 1 millió forint

•

Az inkubációs (fejlesztési) szakaszban: max. 2,5 millió forint

Támogatni kívánt pályázatok száma: minimum 3 db.
A preinkubációs szakaszban támogatott pályázó kötelezettséget vállal a projekt inkubációs
szakaszban történő folyatatására, amennyiben a pályázó projektje a PoC Tanácsadó
Testület döntése alapján az inkubációs szakaszba léphet.
Az alap forrását a „Innovációs Ökoszisztéma fejlesztése a Moholy- Nagy Művészeti
Egyetemen” című 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00001 számú projektből biztosítjuk.

4. Támogatható tevékenységek
Az egyes szakaszokban a következő tevékenységeket lehet a pályázatból finanszírozni:
1. Preinkubációs (rávezető) szakasz: Az ötlet kifejlesztésének eltervezése
•

Ötletvalidáció, piackutatás;

•

Újdonságkutatás;

•

Projektterv elkészítése.

2. Inkubációs (fejlesztési) szakasz: Az ötlet tudatos és aktív fejlesztése
•

Prototípus-fejlesztés;

•

Igazoló (Proof of Concept) kísérletek végzése;

•

Külső szolgáltatások igénybevétele (pl. szoftverfejlesztés, rapid prototyping, analitikai
szolgáltatások stb.);

•

Külsős vizsgálatok, terméktesztek, terepkísérletek;
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•

Külső szakértők megbízása üzleti-hasznosítási modell kidolgozására, piacelemzésre,
piacfókuszálásra;

•

Célzottan

a

hasznosítás

érdekében

tervezett

ipari

konferenciákon,

partnertalálkozókon történő részvétel;
•

Egyetemi hasznosító vállalkozások létrehozása és üzleti terv elkészítése.

A fenti lista nem teljes körű. Itt fel nem sorolt tevékenységek is támogathatóak,
amennyiben egyértelműen kimutatható a kapcsolódás az üzleti hasznosítás elősegítéséhez.

5. A pályázatok benyújtása
Az Egyetem valamennyi polgára (hallgatói vagy doktorjelölti, illetve munkaviszonyban,
óraadó oktatói vagy megbízott kutatói jogviszonyban álló személy) nyújthat be pályázatot.
A támogatás feltétele, hogy a pályázó a benyújtás időszakában MOME polgár legyen. A
pályázathoz mellékelni kell a pályázó jogviszonyának igazolását:
•

Hallgatók esetén az aktív hallgatói jogviszony, doktorjelölteknél a doktorjelölti
jogviszony igazolása szükséges.

•

Munkavállalók esetén a MOME-val kötött szerződés lehet az igazoló dokumentum
(melyből kérjük a szenzitív adatok kitakarását).

A pályázatokat az incubation.mome.hu címen elérhető pályázati adatlap kitöltésével és
a szükséges mellékletek csatolásával lehet benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 12, 18:00 óra
A pályázat benyújtásával kapcsolatos további kérdésekre a palyazat@mome.hu címen
szívesen válaszolunk.
A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00001 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és
Innovációs Alapból biztosított támogatással, az „Egyetemi innovációs ökoszisztéma” (2019-1.2.1EGYETEMI ÖKO) pályázati program finanszírozásában valósult meg.
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EGYÉB TUDNIVALÓK
I. A megvalósítás feltételei
A megvalósítás szakaszai:
1. Preinkubációs (rávezető) szakasz
Az első szakaszban a pályázónak kötelező részt vennie a szakasz elején tartott orientációs
eseményen, emellett az Egyetem által biztosított pénzügyi és szakmai mentorral
rendszeres konzultáción. A részvétel feltétele a szakaszra megítélt támogatás kifizetéséhez.
A szakasz teljesítésének feltétele egy részleteiben kidolgozott projektterv elkészítése és
benyújtása, az alábbi tartalommal:
•

Az ötlet kidolgozottsága: van-e olyan fázisban a koncepció, hogy a nyújtott támogatás
hatására olyan fejlesztési szakaszba kerüljön az ötlet, ahol bevonhatóvá lehet tenni
potenciális üzleti partnereket;

•

A fejlesztéssel megcélzott piaci termék/szolgáltatás beazonosítása;

•

A szellemi tulajdon-védelem erőssége: milyen szellemi tulajdon-védelmi problémák
merülhetnek fel, mennyire erős az ötlet, mint szellemi alkotás és hogyan védhető meg
a versenytársaktól,

•

A piaci és üzleti vonzerő, a piaci hasznosítás erősségei,

•

Újdonságtartalom, innovációs érték: az ötlet egy kielégítetlen piaci szükségletet céloz
meg, illetve rendelkezik-e jelentős versenyelőnnyel a hasonló, már piacon lévő
termékekkel szemben;

•

Az üzleti modell alapjainak, a költségek és árbevételek tervezése, a prototípus
fejlesztés előzetes költségbecslése;

•

A projektjavaslat finanszírozási terve, mérföldkövei.

A preinkubációs szakaszban támogatott pályázó kötelezettséget vállal a projekt inkubációs
szakaszban történő folyatatására, amennyiben a pályázó projektje a PoC Tanácsadó
Testület döntése alapján az inkubációs szakaszba léphet.
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2. Inkubációs (fejlesztési) szakasz
A preinkubációs szakasz végén benyújtott üzleti tervek alapján a PoC Tanácsadó Testület
dönt arról, hogy mely projektek azok, amelyek a benyújtott projekttervek és a konzultációk
alapján fejlesztési szakaszba léphetnek, akikkel új ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.
A megvalósítás teljes időtartama során a nyertes pályázónak kötelező az Egyetem által
biztosított mentorral együttműködni.
A költségekkel 2022. december 6-ig kell pénzügyi beszámolóval elszámolni, melynek
kiíráshoz való illeszkedését a Tudástranszfer Központ vizsgálja. Amennyiben megállapításra
kerül az, hogy a forrás felhasználása nem a kiírásnak vagy a nyertes projektben
bemutatottak szerint történt, akkor a kiutalt ösztöndíj összege visszakövetelhető.
A projekt szakmai zárása után 2022. december 6-ig 2500 karakter terjedelmű szakmai
záróbeszámolóban kell bemutatni a projekt eredményeit. A benyújtott szakmai
beszámolókat a PoC Tanácsadó Testülete értékeli.
A pályázó pályázatának benyújtásával vállalja az együttműködést a Tudástranszfer
Központtal annak érdekében, hogy a megítélt forrás a szabályoknak megfelelő módon és
időben elszámolásra kerülhessen, így biztosítva a hatékony felhasználást.
A pályázó vállalja a Tudástranszfer Központtal az együttműködést, annak felkérésére
bemutatja a fejlesztését harmadik fél számára, részt vesz a Központ által szervezett vagy
javasolt szakmai rendezvényeken.
Pályázó köteles a megvalósítás során a vonatkozó jogszabályi, és belső szabályozásból
fakadó kötelezettségek betartására.
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II. Elszámolható költségek
Bár a pályázók a támogatást ösztöndíj formájában kapják, azonban a benyújtott
pályázatban be kell mutatni a tervezett költségeket, illetve a szakmai beszámolók során az
ösztöndíj hatékony, célhoz kötött felhasználhatóságát.
a) Személyi jellegű költségek
b) Dologi költségek: szakértői szolgáltatások költsége, szellemi tevékenység költségei,
szakértői díjak; rendezvény regisztrációs díj; piacra jutást segítő szolgáltatások
igénybevétele; kutatási anyag- és fogyóeszköz beszerzés.
c) Beruházások: kutatáshoz szükséges eszközbeszerzés; prototípus fejlesztés költségei

III. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
A pályázókra a vonatkozó egyetemi szabályozás (Szellemitulajdon-kezelési szabályzat)
érvényes. A program során létrehozott szellemi alkotásokkal kapcsolatos vagyoni jogok a
pályázót és a MOME-t közösen illetik meg.

IV. Pályázati és bírálati feltételek
A pályázatok elbírálását egy többségében külső, ipari, üzleti, szakemberekből álló testület,
a PoC Tanácsadó Testület végzi a mellékletben található szakmai szempontok alapján.
A pályázatok adminisztratív és projektmenedzsmentjét a MOME Tudástranszfer Központja
látja el.
A projektjavaslatot és annak költségtervét a mellékletként megadott projektadatlapon kell
bemutatni. A benyújtott pályázatok egy alkalommal 3 munkanapos határidővel
hiánypótólhatóak. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem a megadott határidőre,
tartalommal történő benyújtása a pályázat elutasítását eredményezi.
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Ösztöndíj szerződés aláírásának tervezett dátuma 2022. április 29., a két szakaszban
résztvevők számára a projekt megvalósítás határideje 2022. november 30. A projektre
vonatkozó záróbeszámolók benyújtásának legkésőbbi határideje 2022. december 6.
1. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•

konkrét külső érdeklődőt, potenciális együttműködő bevonása

•

potenciálisan iparjogvédelmi védelemben részesíthető, vagy üzleti titokként
könnyen védhető projekt;

•

továbbá külső, piaci forrás bevonása a projektekbe (Ebben az esetben a pályázat
benyújtásakor a külső partner nyilatkozatát is csatolni szükséges a költségekhez
való hozzájárulás mértékéről.)

•

preferált a még nem publikált tartalmú projektek megvalósítása.

A Tudástranszfer Központ a minden projekthez mentort biztosít, aki tanácsadási,
üzletfejlesztési tevékenységgel segíti a pályázót.
Az inkubációs szakaszba eljutó pályázó vállalja, hogy a szellemi alkotás oltalmi részének
megértésében,

feltárásában

aktívan

közreműködik

az

iparjogvédelmi

védelem

megszerzése során.

V. Bírálati szempontok
A befogadási feltételeknek és jogosultsági értékelésnek megfelelt pályázatok közül az
elfogadásra javasolt projektek szakmai értékelés alapján kerülnek kiválasztásra.
Befogadási feltételek:
• Jogosultsági és formai szempontoknak a benyújtott pályázat megfelel (igen / nem)
o A pályázat határidőben érkezett be
o A pályázatot MOME egyetemi polgár nyújtotta be (diák, alkalmazott, beszállító)
o A támogatási összeg nem lépte túl a maximálisan igényelhető összeget
o A pályázati adatlap teljes körűen kitöltésre került
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Kizárólag a formai értékelés során megfelelt pályázatok kerülnek szakmai szempontból
értékelésre:
• Iparjogvédelem
o A projektnek iparjogvédelmi szempontból nincs relevanciája – 0 pont
o Potenciálisan iparjogvédelmi védelemben (kivéve védjegy) részesíthető, vagy üzleti
titokként könnyen védhető projektről van szó – 1 pont
• Korábbi publikáció
o Korábban valamely formában már publikálásra került a projekt, vagy annak
bármely eleme – 0 pont
o Még nem publikált tartalmú projektek megvalósítása – 1 pont
• Innováció1
o Piacilag hasznosítható fejlesztésről van szó – 0 - 1 - 2 - 3 pont
o Újdonság hatása – 0 - 1 - 2 - 3 pont
o Megvalósíthatóság – 0 - 1 - 2 - 3 pont
o Költségek indokoltsága – 0 - 1 - 2 - 3 pont
Azon projektek, melyek az innovációs szempontok közül bármelyiknél 0 pontot kap, azok
elutasításra kerülnek.
Amennyiben valamely kiválasztott projekt megvalósítása utóbb ütközik akadályba, válik
bizonytalanná, vagy erre egyéb indok merül fel, a MOME a finanszírozástól elállhat és a
bírálat során finanszírozásra javasolt, határidőben megvalósítható projektek közül a soron
következő megvalósítása mellett is dönthet.

A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00001 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és
Innovációs Alapból biztosított támogatással, az „Egyetemi innovációs ökoszisztéma” (2019-1.2.1EGYETEMI ÖKO) pályázati program finanszírozásában valósult meg.

1

Jelen pont értékelése a benyújtott pályázati adatlap alapján történik
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