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UD-IMPACT Innovációs Program 

Discovery alprogram 

 
2022. évi felhívás 

 
A UD-IMPACT Innovációs Program Discovery alprogram olyan projekteket támogat, melyek célja már meglévő 
kutatási eredmények innovációs potenciáljának megalapozása, feltárása. A projekteknek a jelentkezés fázisában 
világos céllal kell rendelkezniük a fejlesztendő terméket, szolgáltatást vagy eljárást illetően. A Discovery az alap- 
és az alkalmazott kutatás közötti átmenetet támogatja a tudományos eredményekben rejlő hasznosítási 
lehetőségek felismerése céljából. Ideális esetben a Discovery alprogramban elért eredmények alkalmasak a 
Proof of Concept alprogramban történő folytatáshoz. 

 

 
Kik jelentkezhetnek támogatásra? 

 

Az a kutató, aki megfelel az alábbi feltételeknek: 
- A Debreceni Egyetemmel munkaviszonyban áll; 
- A munkavégzés helye szerinti kar és tanszék támogatja a projekt megvalósítását; 
- Részt kíván venni a kutatási eredmények piaci hasznosításában. 

 
Hogyan segíti elő a Discovery alprogram a kutatási eredmények hasznosítását? 

 
- Legfeljebb 12 millió Ft támogatás 12 hónapra a továbbfejlesztést célzó projekt megvalósítására 
- Innovációs és vállalkozói ismeretek bővítését célzó képzés nyújtása a kutatók részére 

 
Határidők: 

 
1. forduló 

Jelentkezési szándék regisztrálása: 2022. január 15. (2021. december 15-től) 

Konzultációs szakasz: 2022. január 16. – 2022. február 28. 

Projektjavaslat benyújtása: 2022. március 31. 

 
2. forduló 

Jelentkezési szándék regisztrálása: 2022. május 15. 

Konzultációs szakasz: 2022. május 16. – 2022. június 30. 

Projektjavaslat benyújtása: 2022. augusztus 31. 

 
3. forduló 

Jelentkezési szándék regisztrálása: 2022. október 10. 

Konzultációs szakasz: 2022. október 10. – 2022. október 31. 

Projektjavaslat benyújtása: 2022. november 30. 

 
Az egyes fordulókban beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra. 
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A jelentkezés menete: 

 
1. A jogosultsági kritériumok ellenőrzése a jelentkezni szándékozó kutató által a Pályázati Útmutatóban 

2. A jelentkezési szándék regisztrálása (formanyomtatványon keresztül) 

3. Konzultáció a KTTK által kijelölt technológia-menedzserrel 

4. Projektjavaslat benyújtása (formanyomtatványon keresztül) 

5. A benyújtott projektjavaslat értékelése az útmutatóban ismertetett szempontok alapján 

6. A projekt szóbeli bemutatása (szükség szerint) 

7. Döntés 

 
A Pályázati Útmutató a KTTK weboldalán érhető el, a jelentkezéshez szükséges többi dokumentummal együtt:  

http://techtransfer.unideb.hu 

 

Kapcsolat: 
A pályázati felhívással kapcsolatban, a jelentkezés során felmerülő kérdések tisztázásához lehetőséget biztosít 
a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ e-mailben, telefonon, online és előzetes egyeztetés 
alapján személyesen. 

 
Telefon: /64192-es mellék vagy +36 30 205 8309 
E-mail: poc@unideb.hu 

http://techtransfer.unideb.hu/
mailto:poc@unideb.hu

