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1. Az iDEa│bUDs Innovációs Ötletfejlesztési Program háttere, céljai 
 

A Debreceni Egyetem iDEa│bUDs Innovációs Ötletfejlesztési Program (a továbbiakban: Program) a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Egyetemi Innovációs 

Ökoszisztéma pályázati konstrukció keretében támogatott projekt finanszírozásával jött létre. Szükség 

esetén a Debreceni Egyetem Innovációs Alap biztosít kiegészítő forrásokat. A program lebonyolítását 

Debreceni Egyetem Innovációs Ökoszisztéma Központ koordinálja. 

A jelen felhívás keretében a Debreceni Egyetem fenntartásában működő gyakorló középiskolák tanulói 

számára – egyetemi mentor szakmai támogatása és kapcsolódó források felhasználásának felügyelete 

mellett – az alábbiakra nyílik lehetőség: 

- az innovatív ötletek továbbfejlesztése és alátámasztottságának megerősítése, illetve  

- kompetenciafejlesztési, szemléletformálási alkalmakon keresztül az ötletek validálása, valamint 

a vállalkozói szemléletmód megerősítése. 

A középiskolai tanulók bevonása a Programba hozzájárul az egyetem harmadik missziós 

tevékenységének fejlesztéséhez: új típusú lehetőséget teremt a tudástranszfer új területekre történő 

kiterjesztésére. 

 

A program közvetlen céljai: 

- A hagyományos oktatás útján elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása: az innovatív 

ötlet validálására, prototípus fejlesztésére, illetve az ötletek hasznosítás irányába történő 

előmozdítására; 

- A középiskolai tanulók megismertetése az egyetemi környezettel, a kutatói életpálya és az 

egyes szakirányok népszerűsítése; 

- A tanulók szemléletformálása a vállalkozói gondolkodásmód és kapcsolódó kompetenciák 

elmélyítésével. 

- A doktori hallgatók, fiatal kutatók kompetenciáinak fejlesztése a mentorálás terén, illetve 

hasznosítási szemléletük erősítése. 

A támogatott projektek az ötletek megalapozására és tesztelésére, a prototípusok előállítására, 

technológiai fejlesztésre, a piaci potenciál vizsgálatára és a piaci hasznosítást előmozdító egyéb 

tevékenységekre terjednek ki. 

A támogatott csapatok mentorálásban részesülnek. Egyetemi mentor lehet a Debreceni Egyetemen 

munkaviszonnyal rendelkező fiatal kutató vagy doktori hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy.  

A mentor feladatai:  

- szakmai támogatást nyújt a részletes projektterv és pénzügyi terv kidolgozásához a pályázati 

fázisban; 

- aktívan részt vesz a hallgatói csapatok szemléletformálásában, szakmai segítséget nyújt az 

ötlet validálásához és a projekt megvalósításához; 

- a kapcsolódó pénzügyi keretek felhasználását a tanszékén keresztül biztosítja. 
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2. A jelentkezés részletei, jogosultsági feltételek 

 

Első szakasz: „Ötlet-fázis” 

Pályázók köre A Debreceni Egyetem fenntartásában működő középiskolák utolsó két évfolyamának 

tanulóiból álló csapatok, akik rendelkeznek középiskolai mentorral. Középiskolai mentor 

lehet a középiskola azon oktatója, aki a programban részt vevő hallgatók közvetlen 

felügyeletét és az Egyetem irányába történő képviseletét ellátja. 

 
További 

feltételek 

A csapat vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén az Innovációs Ökoszisztéma 
Központtal közösen kiválasztott mentorral végzi a projekt végrehajtását. 

 

A benyújtott ötletek értékelését egy innovációs menedzserekből és vállalati 

szakemberekből álló szakértői csapat végzi. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban 

minden esetben visszajelzést küld az Innovációs Ökoszisztéma Központ. 

 

Az első szakaszban kiválasztott ötletek jogosultak arra, hogy a harmadik szakaszra 

benyújtsák a részletes projektjavaslatot. 

Jelentkezés 

menete 

További információ és a jelentkezéshez szükséges űrlapok a 

https://techtransfer.unideb.hu/hu/ideabuds oldalon érhetők el. 

 

Határidők A jelentkezés legkésőbb 2023. január 31-ig lehetséges. A benyújtott ötletek elbírálása 

folyamatosan, a beérkezés sorrendjében történik és a keret kimerüléséig tart. 

 

Második szakasz: Egyetemi mentor matchmaking 

A mentor kiválasztása az alábbi két módon történhet: 

- Amennyiben a középiskolai csapatnak van javaslata az innovatív ötlet céljaihoz illeszkedő 

debreceni egyetemi mentor személyére, úgy azt az első szakaszban megjelöli. A mentor 

elfogadásához ez esetben szükséges az Innovációs Ökoszisztéma Központ beleegyezése.  

- Amennyiben a középiskolai csapatnak nem rendelkezik a Debreceni Egyetemen kialakított 

mentori kapcsolattal, vagy a csapat által javasolt személy mellett szükséges további szakmai 

kompetenciákkal rendelkező személy bevonása, úgy ez esetben az Innovációs Ökoszisztéma 

Központ munkatársai javaslatok megtételével, illetve esetlegesen matchmaking esemény 

megszervezésével elősegítik a kapcsolat kialakítását és a megfelelő egyetemi mentor 

kiválasztását. 

  

https://techtransfer.unideb.hu/hu/ideabuds
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Harmadik szakasz: „Projekt-fázis”  

Pályázók köre A Debreceni Egyetem fenntartásában működő középiskolák utolsó két évfolyamának 

tanulóiból álló csapatok, akik rendelkeznek középiskolai mentorral és egyetemi 

mentorral. A támogatás felhasználása egyetemi tanszéken keresztül történhet, ezért 

pénzügyi támogatás igénylése esetén a pályázatot a közösen kiválasztott egyetemi 

mentornak kell benyújtania. 

 
Projektterv 

benyújtása 

A tanulói csapatok, középiskolai mentor és egyetemi mentor által közösen kidolgozott 

és elfogadott projektterv és költségvetés kerül benyújtásra. 

Pénzügyi 

támogatás  

Projektenként – pénzügyi terv alapján – prototípus elkészítésére igényelhető 

támogatás. A felhasználás részletes szabályai a pályázati útmutatóban találhatóak. 

Projekt 

időtartama 

A projektek megkezdésének legkésőbbi időpontja: 2023. április 1. 

A projekt időtartama legfeljebb 6 hónap. 

További 

feltételek 

A Projekt szakmai tartalmát és költségvetését az Innovációs Ökoszisztéma Központ, a 
tanulói csapat, a középiskolai mentor és az egyetemi mentor közösen véglegesítik 
személyes konzultáció keretében, a támogatás felhasználására irányadó szabályok és 
korlátozások figyelembe vételével. Az egyeztetés eredményeképpen kialakított végleges 
dokumentáció képezi a támogatási döntés alapját. 

 
Jelentkezés 

menete 

További információ és a jelentkezéshez szükséges űrlapok a 

https://techtransfer.unideb.hu/hu/ideabuds oldalon érhetők el. 

 

Határidők A jelentkezés legkésőbb 2023. március 16-ig lehetséges. A benyújtott pályázatok 

elbírálása folyamatosan, a beérkezés sorrendjében történik és a keret kimerüléséig 

tart. 

 

 

3. Támogatás tartalma  

A támogatás végleges tartalmát a pályázat benyújtását és előszűrést/bírálatot követően közös alakítják ki 

a pályázók és a Program koordinátorai. A kedvezményezett tanulói csapatok az alábbi támogatásban 

részesülhetnek a projekthez illeszkedően, a konzultáció keretében megállapítottak szerint: 

a) Pénzügyi támogatás, mely az egyetemi tanszéken keresztül kerül felhasználásra 

b) Mentorálás, pitch-training; 

c) Vállalkozói gyakorlati ismeretek elsajátítását célzó workshop; 

d) Szellemitulajdon-védelmi tanácsadás; 

e) Ipari partnerrel való konzultáció (igény és lehetőség esetén). 

f) Tapasztalatcsere, szakmai workshop 

Az a) pont szerinti pénzügyi támogatás a Projekt alapját képező ötlet tesztelésére, az ötlet 

alátámasztásához szükséges vizsgálatok/kísérletek elvégzésére, prototípusok előállítására és 

fejlesztésére, technológiai-fejlesztésre, a piaci potenciál vizsgálatára és az ötlet validálását célzó egyéb 

tevékenységekre fordítható. 

https://techtransfer.unideb.hu/hu/ideabuds
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Az egyes projektek által felhasználható támogatás nem haladhatja meg a 6 millió forintot, mely összeg 

magában foglalja az egyetemi mentor és a középiskolai mentor díjazását is. 

 

4. További információk 

A jelen felhívásban foglalt információk nem teljes körűek. A program megvalósítását szabályozó további 

rendelkezéseket a felhíváshoz kapcsolódó pályázati útmutató tartalmazza. 

 

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. 


