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Hány fős csapatok jelentkezhetnek a programra?  
Projektenként eltérő, hogy hány fő szükséges a kivitelezéshez. Amennyiben a későbbiekben start-
up formájában hasznosítani szeretnétek a terméket/szolgáltatást, úgy nem feltétlen érdemes túl 
sok (pl. 6-7) vagy túl kevés (pl. 1-2) fővel rendelkező csapattal pályázni: 3 vagy 4 főből álló, 
megfelelő kompetenciákkal rendelkező csapat az ideális.   
 
Lehet-e a csapatunkban olyan csapattag, aki nem a Debreceni Egyetem hallgatója? 
Igen, azonban csak nappali tagozatos egyetemi hallgató lehet a csapatvezető. Amennyiben a 
csapatvezető kilép a projektből és nincs a csapatban megfelelő személy, aki a szerepét 
betölthetné, úgy a támogatás megszüntetésre kerül.  
 

Meg kell felelni a formai követelményeknek a jelentkezés során? 

Igen.  A jelentkezéshez rendszeresített adatlapokat és jelentkezési lapot értelmeszerűen kell 

kitölteni. Ezek megfelelő kitöltése nélkül a projektet nem tudjuk érdemileg értékelni.  

 
Hogyan kerül sor a támogatott projektek kiválasztására?  
A projektek értékelését egy innovációs menedzserekből és vállalati, üzleti, befektetési 
szakemberekből álló szakértői csapat végzi a benyújtott dokumentumok alapján. Az értékelés 
során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:  

- innovációs tartalom 
- csapat kompetenciája 
- projektterv kidolgozottsága 

 
A támogatás hogyan kerül folyósításra? Hogyan lehet felhasználni a kapott támogatást?  
A támogatott hallgatói csapat a támogatás összegét az Egyetemen keresztül használhatja fel, az erre a 
célra megnyitott pénzügyi központról. A pénzügyi központ felelőse az Egyetem által kijelölt, az Egyetem 
alkalmazásában álló mentor. A Mentor jogosult a pénzügyi központra költségeket igazolni, onnan 
kifizetéseket kezdeményezni.  
A támogatás két részletben kerül folyósításra, a második részlet folyósításának feltétele az első 
mérföldkő teljesítése és az erre vonatkozó szakmai beszámoló elfogadása.  
A projekttel kapcsolatos beszerzések és kifiztések lebonyolítása az Egyetem szabályai szerint történik. 
 
Ki rendelkezik a kifejlesztett szellemi tulajdon felett?  

A projektekhez köthető szellemi tulajdon a hallgatókat illeti meg. Amennyiben a projekt során 
egyetemii erőforrás került felhasználására (pl. nagy értékű egyetemi  eszköz, ami a támogatáson 
felül került elszámolásra, vagy nagymértékű egyetemi szakmai kapacitás, know-how) úgy az 
egyetem rendelkezik a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos jogokkal. Ennek tisztázására 
külön egyezményben kerül sor. 
 
Mik a csapatok kötelezettségei?  
A támogatott csapatok tagjai felelősséget vállalnak a projekt megvalósításáért, mely kizárólag a csapat 
feladata, beleértve az ezzel járó kockázatokat is.  
A csapat  felelősséget vállal a a támogatás szabályszerű felhasználásáért és vállalja, hogy idejüket és 
erőforrásaikat a projekt megvalósítására fordítják. 

 
Az „Útmutató a támogatás felhasználása dokumentum” 4.2. (a) pontjára vonatkozóan mi minősül 
alapos indoknak a személyi juttatás kifizetéséhez?   
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Minden esetben egyéni elbírálás szerint történik, hogy kifizethető-e személyi juttatás a csapat 
tagjainak. Például amennyiben bebizonyítható, hogy a projekt megvalósítása bevételkiesést okozna a 
csapat tagjának és ez hatással van a megélhetésére, úgy az alapos indoknak minősül.  
 

 
A „Útmutató a támogatás felhasználása dokumentum” 6.3 pontjában mit jelent az, hogy az UD 
Ventures legalább 6%-os részesedéssel száll be a projektre épülő vállalkozásba?  
Jellmezően 6%-os részesedéssel szállhat be az UD Ventures, amennyiben azonban az Egyetem további 
szolgáltatást nyújt a Támogatott Csapatnak a HPoC pénzügyi támogatáson túl (pl. inkubációs 
programban való részvétellel), úgy ez akár magasabb részesedési arány is lehet, ez azonban minden 
esetben külön tárgyalás során kerül megállapításra.  
 
Lehet-e a témavezetőm/tanárom csapattag?  
Az egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja nem lehet csapattag. 
 
 
 
 
 
 
 

 


