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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
a Nyíregyházi Egyetem által meghirdetett  

„Proof of Concept” Alaphoz 
2022. 

a Nyíregyházi Egyetem az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat keretében  
„Proof of Concept” címmel pályázatot hirdet az oktatók, kutatók és a hallgatók részére  

„start-up” típusú vállalkozási ötletek kidolgozásának támogatására. 
 

 

1. A Proof of Concept Alap létrehozásának célja 

Mivel az innovatív egyetemi kutatási eredmények sok esetben nem jutnak el a piacra lépéshez 
szükséges fejlesztési mérföldkövekig, és nem képesek áthidalni a kutatás és a hasznosítás között 
tapasztalható rést, az úgynevezett „halál völgyét”, szükséges egy olyan finanszírozási alap 
létrehozása, amely képes áthidalni ezt a helyzetet. A Nyíregyházi Egyetem által meghirdetett Proof 
of Concept (továbbiakban PoC) Alap elsődleges célja, hogy az Egyetemen keletkezett technológiák 
piaci hasznosításának elősegítése érdekében támogatást nyújtson. A szakmai és financiális támogatás 
lehetőséget nyújt a technológiák hasznosítási lehetőségeinek értékelésére, a megfelelő hasznosítási 
stratégia kialakítására, valamint arra, hogy a jelenlegi megoldásoknál gyorsabban juttassa el a 
technológiát egy olyan fejlettségi fázisra, amely által az alkalmas lehet üzleti jellegű hasznosításra 
(pl. licenciába adásra vagy hasznosító vállalkozás útján történő tőkebevonásra). 
 
Az Egyetemen folyó innovációs fejlesztések korai szakaszainak támogatása, valamint a hallgatói 
innovatív vállalkozói ötletek előmozdítása céljából a Nyíregyházi Egyetem (továbbiakban NYE) 
létrehozta a „Proof of Concept” Programot (továbbiakban NYE-PoC Program).  
 
A NYE-PoC Programban pályázati úton lehet részt venni. Pályázhatnak a Nyíregyházi Egyetem 
polgárai, hallgatói, oktatói, kutatói önállóan vagy csapatban.  
 
A NYE-PoC Programban olyan pályázatokat várunk, amelyek egy ötlet első kísérleti bizonyítékainak 
megszerzésére irányulnak, azaz az ötlet tudományos/technológiai megvalósíthatóságát alapjaiban 
igazolják, vagy amelynek egy vállalkozói ötlet, új termék, technológia, szolgáltatás kifejlesztése a 
célja.  

A NYE-PoC program elsődleges célja, hogy támogatást nyújtson a találmányokból adódó 
lehetőségek értékesítésére, kijelölje az utat a hasznosításra és olyan fázisba juttassa a technológiákat, 
amely alkalmas a licenciára vagy spin-off / start up cég általi tőkebevonásra és üzleti/gazdasági 
tevékenység végzésére. 

A NYE-PoC program célja továbbá felgyorsítani a Nyíregyházi 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 a piaci szereplők számára. 
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A NYE-PoC program keretében a Nyíregyházi Egyetemen létrehozott és a megfelelő hasznosítási 
potenciállal rendelkező kutatási eredményekre épülő projektek támogathatók, melyek összhangban 
állnak a NYE oktatási-, tudományos-, és kutatási programjának céljaival, hátterével és megfelelnek a 
pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek.  

2. A rendelkezésre álló pénzügyi keret 

A Proof of Concept Alap meghirdetésére rendelkezésre álló keret összesen 9 millió forint. A 
támogatás mértéke projektenként maximum 5 millió forint, amely összeg: 

- a Proof of Concept Alap keretében támogatást elnyert pályázatok szakmai megvalósításának 
támogatására használható fel, megbízási szerződés alapján.  

A támogatás minimum 1 és maximum 5 millió Ft. között igényelhető, minimum 3 és legfeljebb 8 
hónapos megvalósítási időtartamra. Az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat keretében 2-6 
darab projekt támogatására nyílik lehetőség.  

3. A rendelkezésre álló megvalósítási idő 

A Proof of Concept Alap pályázati projektjeiben a támogatás minimum 3, ill. maximum 6 hónapra 
igényelhetők, melyek megvalósítása 2 mérföldköves bontásban tervezhetőek. 
A megvalósítási időtartam: 2022. november 1. és 2023. június 30. közötti időszak. 
A pályázat automatikusan lezárásra kerül a rendelkezésre álló keret felhasználásával. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2022. október 15. 23:59. 
A pályázati adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 1 példányban kinyomtatott formában a 
szükséges aláírásokkal ellátva a Nyíregyházi Egyetem Technológia és Tudástranszfer 
Központjában az „A” épület 230-as szobában Dr. Vigóczki Dóra részére kell benyújtani, 
amelyről átvételi igazolás kerül kiállításra. 

4. A pályázattal szemben elvárt követelmények 

A Proof of Concept Alap keretében olyan, a Nyíregyházi Egyetemen létrehozott üzleti hasznosítási 
potenciállal rendelkező, kutatási eredményekre és innovatív ötletekre épülő pályázatok nyújthatók 
be, amelyek az innovációs ötletek tudományos/technológiai megvalósíthatóságát - megfelelő kutatási 
eredmények /előzetes kutatások birtokában - alapjaiban igazolják, és amelyek a technológia-, 
szolgáltatás-, termékfejlesztés soron következő fázisát vagy ezek tesztelését célozzák meg. 

A projektekkel szemben elvárt követelmények: 

A projekt alapját képező technológia még nem került hasznosításra erre vonatkozó opciós jog sem 
került még megalapításra. A projekt a proof-of-concept fázist, illetve a szellemi alkotás 
hasznosíthatóságának demonstrálását célozza meg, támogatva ezzel a hasznosítási stratégiát. A 
támogatás célja a technológia-, ill. termékfejlesztés soron következő fázisának vagy tesztelésének a 
megvalósítása. 

5. Támogatható tevékenységek: 

A Proof of Concept Alapból megítélt támogatás kizárólag üzleti hasznosítást előmozdító fejlesztésre 
vagy tesztelésre fordítható. Ez széles körű tevékenységeket fed le, így például:  
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− Proof of concept kísérletek végzése (pl. annak demonstrálása, hogy egy kísérleti eredmény 
reprodukálható vagy több módon is felhasználható);  

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

− Projekt-specifikus tevékenységek, melyek segítik a technológia kereskedelmi szempontból 
történő vonzóvá tételét;  

− Külsős vizsgálatok, terméktesztek, terepkísérletek;  
− Technológiai szakemberek igénybevétele egy-egy projekt-specifikus tevékenységre, alkalmi 

jelleggel, rövid időtartamra;  
− Prototípus, alkalmazás és technológiafejlesztés fázisai;  
− Infrastruktúra használat a projekt időtartama alatt;  
− Külső szolgáltatások igénybevétele, amennyiben a projekt megvalósításához szorosan 

kapcsolódik (pl. szoftverfejlesztés, rapid prototyping, analitikai szolgáltatások, kisarculat 
tervezés: logó, landing oldal, névjegykártya, tájékoztató brossúra stb.); 

5.1. További feltételek: 

− A projekt végrehajtása nem lehet kedvezőtlen kihatással az intézet működésére, azaz a projekt 
megvalósítása esetén is szükséges biztosítani a rendes működést.  

− A támogatási összeg részletekben a megbízási szerződésnek megfelelően havi 
rendszerességgel kerül a pályázó részére kifizetésre. 

− A pályázó akkor kapja meg az adott mérföldkőhöz rendelt támogatási összeget, ha a köztes 
mérföldkő elvárásait sikeresen teljesítette. 

− A pályázónak havonta, a köztes és a záró mérföldkövek befejezését követően 8 napon belül 
írásos beszámolót kell készítenie.  

6. A pályázat benyújtásának módja 

A pályázati adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt elektronikusan és 1 példányban kinyomtatott 
formában a szükséges aláírásokkal ellátva kell benyújtani a Nyíregyházi Egyetem Technológia és 
Tudástranszfer Központjában az „A” épület 233-as szobában Dr. Vigóczki Dóra részére, 
amelyről átvételi igazolás kerül kiállításra. A pályázat benyújtása a pályázati adatlap és szükséges 
mellékletek kitöltésével és a Technológia- és Tudástranszfer Központhoz határidőre történő 
eljuttatásával lehetséges. Az aláírt, elektronikus változatot pdf. formátumban a ttk.uni@nye.hu email 
címre kell elküldeni. 
 
A pályázók a felhívással kapcsolatos kérdéseiket 2022. október 10. napján 12 óráig küldhetik meg a 
fenti email címre. 
 
A pályázatokat 3 fős szakmai bíráló bizottság értékeli, amelynek tagjai a Nyíregyházi Egyetem 
oktatói/kutatói, valamint külső szakértők lehetnek. 
 
A pályázók a támogatási összeget megbízási szerződés keretében, havi részletekben a szerződésben 
foglaltak szerint kapják majd meg. A szerződés teljes tartama alatt havi rendszerességgel szakmai 
beszámolót kell készíteni az elvégzett feladatokról és eredményekről, amelynek elektronikus úton 
történő megküldése a kifizetés előfeltétele.  
Teljesítési igazolás kiállítására a Technológia és Tudástranszfer Központ vezetője jogosult. 

mailto:ttk.uni@nye.hu
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7. Értékelés menete 

7.1 Formai ellenőrzés 
A beérkezett pályázatokat a Technológiai- és Tudástranszfer Központ érkezteti, majd ellenőrzi, hogy 
megfelelnek-e a pályázati kiírásban megjelölt formai feltételeknek. A pályázók 2 munkanapon belül, 
e-mail-en visszajelzést kapnak a pályázat formai befogadására vonatkozóan. Hiánypótlásra az 
értesítést követő 3 munkanapon belül van lehetőség.  

A formai követelményeknek nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre. 

7.2 Szakmai értékelés 
A szakmai bíráló bizottság a formailag megfelelt pályázati dokumentumokat az Értékelési adatlapon 
meghatározott szempontok alapján értékeli. 

8. Döntés menete 

Az értékelőlapok kitöltése után a pontszámok összesítését követően a pályázatok minősítése az elért 
pontszámok függvényében az alábbiak szerint alakulhat: 

„A” A TTK támogatja a benyújtott pályázatot a költségvetésében szereplő forrás mértékéig. 
„B” A TTK meghatározott feltétellel (pl. a költségvetés módosítása, költségcsökkentés vagy a 

projekt átdolgozása mellett) támogatja a benyújtott pályázatot. 
„C” A TTK nem támogatja a benyújtott pályázatot. 

A pályázat benyújtása, valamint a Pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételek 
teljesítése nem jelent alanyi jogosultságot a támogatásra. 

9. A támogatási döntéssel kapcsolatos információk 

9.1 Támogatási döntés 
A támogatott projektek megvalósítására a Pályázat Egyszerűsített költségvetési terv (3. sz. melléklet) 
dokumentumban foglaltaknak megfelelően megbízási szerződések (hallgatók esetében támogatási 
ösztöndíjszerződés) kerülnek aláírásra az Intézmény és a pályázó/k között.  
 
A nyertes pályázók részére átadásra kerülnek az alábbi dokumentumok: 
 

− A Támogatási értesítés, amelyben rögzítésre kerül, hogy a Technológia- és Tudástranszfer 
Központ milyen feltételek mellett javasolta támogatásra érdemesnek a projektet. 

− A Támogatási Szerződéstervezet. 

− A projekt megvalósítási útmutató, amely rögzíti a szükséges mérföldköveket, a megvalósítás 
során alkalmazandó beszámolási kötelezettségeket és a nem teljesítés esetére meghatározott 
következményeket.  
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