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1.

A Hallgatói Proof of Concept program háttere, céljai

A Debreceni Egyetem Hallgatói Proof of Concept (HPoC) program a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal által meghirdetett Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázati konstrukció
keretében támogatott projekt finanszírozásával jött létre. A program lebonyolítását az Egyetemen
belül az Innovációs Ökoszisztéma Központ koordinálja.
A HPoC program támogatást nyújt a Debreceni Egyetem hallgatói számára az innovatív ötletek
technológiai, illetve piaci validálására. valamint a vállalkozói szemléletmód megerősítéséhez a HPoC
program keretében, illetve szinergikusan futó programok keretében elérhető kompetenciafejlesztési,
szemléletformálási alkalmakon keresztül.
A hallgatók bevonása a HPoC programba hozzájárul az egyetem harmadik missziós tevékenységének
fejlesztéséhez: új típusú lehetőséget teremt az egyetem és az ipar közötti kapcsolatok erősítésére és a
tudástranszfer új területekre történő kiterjesztésére.
A program közvetlen céljai:
-

-

A hagyományos oktatás útján elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása iránt érdeklődő
hallgatók számára lehetőség megteremtése prototípusok fejlesztésére és ötleteik piaci
validálására
A hallgatók szakmai életpályájának megalapozása a vállalkozói gondolkodásmód és kapcsolódó
ismeretek elmélyítésével
Az innovatív hallgatói ötletek üzleti hasznosítás irányába történő előmozdítása

A támogatott projektek alapvetően a hallgatói ötletek tesztelésére, prototípusok előállítására,
technológiai fejlesztésre, a piaci potenciál vizsgálatára és a piaci hasznosítást előmozdító egyéb
tevékenységekre terjednek ki.
A projektek értékelését egy innovációs menedzserekből és vállalati, üzleti, befektetési szakemberekből
álló szakértői csapat végzi.

2.

Támogatás

A kedvezményezett hallgatói csapatok az alábbi támogatásban részesülnek:
-

3.

Legfeljebb 6 millió Ft értékű támogatás projektenként
Mentorálás
Részvétel vállalkozói gyakorlati ismeretek elsajátítását célzó kurzusokon
Szellemitulajdon-védelmi tanácsadás
Igény és lehetőség esetén, ipari partnerrel való konzultáció.

A jelentkezés részletei, jogosultsági feltételek

Pályázók köre:

A Debreceni Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban lévő
hallgatók, hallgatói csapatok.

Támogatás összege:

Minimum 500.000 Ft, maximum 6.000.000 Ft értékű támogatás
projektenként és hallgatói csapatonként.

Projekt időtartama:

Legfeljebb 6 hónap

Jelentkezés menete:

Online
a
HPoC
honlapon
https://techtransfer.unideb.hu/hu/hallgatoi-poc-2020
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keresztül:

Jelentkezés határideje:

4.

2020. december 15

További információk

A jelen felhívásban foglalt információk nem teljes körűek. További információk elérhetőek a Hallgatói
Proof
of
Concept
program
programdokumentációban
és
a
https://techtransfer.unideb.hu/hu/hallgatoi-poc-2020 weboldalon.
A csapatok által benyújtott összes dokumentumot és adatot a Debreceni Egyetem titokban
tartja, azokat a csapat előzetes jóváhagyása nélkül harmadik féllel nem közli, kivéve a pályázatokat
elbíráló zsűri tagjait.
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