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1. A program ismertetése 
 

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar által indított ’Idea to Life’ hallgatóknak és fiatal 
kutatóknak szóló innovációs ötletfejlesztési program (a továbbiakban: Program) támogatást nyújt a 
Debreceni Egyetem ÁOK hallgatói, a kapcsolódó doktori iskolák PhD hallgatói és fiatal kutatói részére az 
innovatív ötleteik validálására, valamint az egészségipar területein történő hasznosulásra irányuló 
szemléletmód megerősítésére. A célcsoport bevonása a 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 általános céljai: 

- A hagyományos oktatás és kutatás útján elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása iránt 
érdeklődő fiatalok számára a lehetőség megteremtése innovációs projektjeik fejlesztésére; 

- A fiatal kutatók szakmai életpályájának megalapozása a hasznosításra, illetve társadalmi hatás 
kiváltására irányuló gondolkodásmód és kapcsolódó ismeretek elmélyítésével; 

- Az innovatív ötletek klinikai/piaci hasznosítás irányába történő előmozdítása. 
 
A program az ötlet mögött húzódó tudományterület részletes feltárását, az ötletek elméleti validálását 
és a hasznosításra irányuló projekttervek részletes kidolgozását támogatja. A támogatás közvetlen célja a 
kezdeti fázisban lévő innovatív projektek megalapozása és megtervezése, illetve ehhez kapcsolódóan a 
részletes projektterv és/vagy kutatási terv kidolgozása, amelynek következtében azok alkalmassá válnak 
további pénzügyi források és támogatás bevonzására – megalapozottságtól és technikai 
előrehaladottságától függően – az egyetem UD-IMPACT innovációs programjaira történő jelentkezésen 
keresztül vagy külső forrásból. 
 

A kedvezményezettek az alábbi támogatásban részesülnek: 

- Személyi juttatás (ösztöndíj vagy céljuttatás) 

- Mentortámogatás 

- Szellemitulajdon-védelmi tanácsadás 

- Ipari vagy klinikai szakemberekkel való konzultáció (opcionális). 
 
 

2. A jelentkezés részletei, jogosultsági feltételek 
 

2.1. A programra a hallgatók és fiatal kutatók saját, innovatív ötleteikkel pályázhatnak az 
orvostudományhoz kapcsolódó bármely területen (pl. prevenció, diagnosztikum, terápia, orvosi 
eszköz, egyéb klinikai alkalmazás, oktatás, kutatás, stb.).  A szakirodalmi ismereteken, tudományos 
eredményeken alapuló projektek az elbírálás során előnyt élveznek. 

 

Pályázók köre: - A Debreceni Egyetem ÁOK-n aktív, nappali tagozatos jogviszonnyal 
rendelkező 4-6. évfolyamos hallgatók és doktori hallgatók az 
orvostudományhoz kötődő területekről, továbbá 

- doktori fokozattal vagy abszolutóriummal rendelkező fiatal kutató, aki 
7 évnél nem régebben szerezte meg a doktori fokozatot, nem minősül 
kutatócsoport-vezetőnek és az ÁOK alkalmazásában áll. 

-  
Juttatás összege: A csapatvezető részére: bruttó 150.000 Ft / hó  

A csapattagok részére: bruttó 100.000 Ft / hó 

Projekt időtartama: Legfeljebb 6 hónap (2022. június 15. – 2022. december 31.) 
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Jelentkezés menete: A jelentkezéshez szükséges dokumentumok elektronikus úton történő 
benyújtásával a klivia@med.unideb.hu e-mail címre. 

Jelentkezési határidő: 2022. május 31. 

Eredményhirdetés: 2022. június 10. 

 
 

2.2. Pályázni egyénileg és csapatokban egyaránt lehetséges. A csapatjelentkezések az elbírálás során 
előnyt élveznek. A csapat maximális létszáma: 4 fő, beleértve a csapatvezetőt. Egy csapatnak 
legfeljebb két fiatal kutató tagja lehet. Díjazásban kizárólag azon csapattagok részesülhetnek, akik 
megfelelnek a ’Pályázók köre’ részben megfogalmazott feltételeknek. A jelentkezés során be kell 
mutatni a csapattagok egyéni kompetenciáit, tervezett feladatait és indokolni kell, hogy miért 
nélkülözhetetlen/szükségszerű az adott csapattag bevonása. 
 

2.3. A benyújtandó pályázati dokumentáció három részből áll: motivációs levél, a csapattagok 
bemutatása és az innovatív ötlet ismertetése. A pályázati űrlapok letölthetők a 
https://aok.unideb.hu weboldalon.  

 
2.4. A pályázók által benyújtott összes dokumentumot és adatot a Debreceni  Egyetem  titokban tartja, 

azokat a pályázó előzetes jóváhagyása nélkül harmadik féllel nem közli, kivéve ez alól a pályázatokat 
elbíráló zsűri tagjait és mentorokat. 

 
2.5. A benyújtott pályázatokat az ÁOK koordinálásra kijelölt munkatársai a beérkezést követően 

ellenőrzik. A pályázat formai és jogosultsági szempontból történő befogadásáról vagy elutasításáról 
a pályázati határidőt követő legfeljebb 3 munkanapon belül a pályázó értesítést kap. 

 
2.6. A befogadott pályázatokat az ÁOK dékán által felkért szakmai zsűri értékeli és rangsorolja. A 

támogatás odaítéléséről az ÁOK dékánja dönt. 
 

2.7. Az érvényes, befogadott pályázatok elbírálása az alábbi szempontok alapján történik: 
 

a) Stratégiai illeszkedés: A pályázat általános illeszkedése a program céljaihoz. 
b) Innovációs potenciál, az ötlet egyedisége: A pályázó ötlete egyedi vagy újszerű problémafelvetést 

vagy megoldásokat tartalmaz. A projektjavaslat hiteles képet ad arról, hogy a fejlesztendő 
termék/szolgáltatás/eljárás egyedi, továbbá jelentős versenyelőnnyel és/vagy fontos társadalmi 
hatással rendelkezik. 

c) Tudományos megalapozottság: Az ötlet a szakirodalomból megismerhető összefüggéseken 
és/vagy saját kutatási eredményeken alapszik. 

d) Kompetenciák: A csapatvezető rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges innovációs és 
menedzseri képességekkel. A csapattagok releváns és szükségszerű kompetenciákkal 
rendelkeznek. 

 
2.8. A bírálat hármas szempontrendszer alapján történik: 2 pont – Megfelel; 1 pont – Részben megfelel; 

0 pont – Nem felel meg. Amennyiben az a) és/vagy d) szempontokra a pontszám nulla, úgy a 
pályázat automatikusan elutasításra kerül. 

 

3. A támogatásra vonatkozó szabályok 
 

3.1. A Projekt megvalósítása kapcsán a támogatott hallgató/fiatal kutató vagy csapatjelentkezés 
esetén a csapat tagjai (a továbbiakban: Támogatott) és a Debreceni Egyetem között ösztöndíj-
megállapodás vagy kereset-kiegészítésre irányuló megállapodás jön létre, ennek melléklete lesz a 
résztvevők által vállalt feladatok bemutatása, amelyek teljesítése szükségszerű az elfogadáshoz.  
 

3.2. A Támogatott teljes körű szakmai dokumentációt készít a projektben végzett tevékenységéről. A 
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Projekt időtartama alatt egyéni szinten havi szakmai beszámolót kell készíteni, melyet a 
csapatvezető is leigazol a dékáni jóváhagyásra történő felterjesztés előtt. A projekt alatt két 
alkalommal szükséges csapatszintű beszámolót készíteni: a 3.3. pont szerinti mérföldkő-jelentést 
és a projekt zárásakor a végső beszámolót. A csapatszintű beszámolóban ki kell térni a 
csapatmunkára és a csapattagok közötti együttműködés bemutatására is. 
 

3.3. A Projekt megvalósításának 3. hónapjának végére mérföldkövet szükséges tervezni. A mérföldkőig 
elért teljesítést a szakmai zsűri szóbeli előadás alapján értékeli és javaslatot tesz a Projekt 
folytatásával kapcsolatban. 

 
3.4. A Projekt végrehajtása nem lehet kedvezőtlen kihatással az érintett tanszék(ek), intézet(ek) 

rendes működésére, alapfeladatainak ellátására, továbbá doktori  hallgatók esetén  a doktori 
jogviszonnyal összefüggő feladatok ellátására.  

 

3.5. A Támogatott vállalja, hogy idejét és erőforrásait a szükséges mértékben a lehető legteljesebb 
módon a Projekt megvalósítására fordítja. Támogatott vállalja továbbá, hogy részt vesz a szervezett 
mentorálási alkalmakon és egyéb, a Program keretében szervezett rendezvényeken. 

 

3.6. A Támogatott és csapatjelentkezés esetén a csapat tagjai szavatolják az alábbiakat: 
 

a) A pályázati jelentkezés során megadott és a projekt megvalósításával összefüggő információk 
a legjobb tudásuk szerint teljes körűek és hitelesek; 

b) A pályázat tárgyát képező projektjavaslat eredeti ötleten alapul és nem sérti harmadik 
személy szellemitulajdon-jogait, illetve amennyiben az tanszéki kutatást is érint, úgy az adott 
tanszék vezetője hozzájárult a pályázat benyújtásához; 

c) Nincs olyan kötelezettségük harmadik személyek  irányába,  mely  a  jelen  útmutatóban 
foglaltakat sérti, vagy a projekt megvalósítását veszélyezteti; 

d) A tőlük elvárható gondossággal valósítják meg a jóváhagyott szakmai tervet, összhangban a 
program szabályaival és szellemiségével. 

 

4. Kommunikáció, nyilvánosság 

4.1. A Támogatott hozzájárul, hogy a Program marketing és promóciós céljaira és a Debreceni 
Egyetemre irányadó kötelező pályázati és egyéb szabályoknak való megfelelés érdekében az 
Egyetem a Projekttel kapcsolatos, bizalmasnak nem minősülő információkat felhasználja. 

 

4.2. A Támogatott a tőle elvárható módon, a legjobb tudása szerint segíti a Program népszerűsítését 
rendezvényeken vagy on-line meetingeken történő részvétellel és a Projekttel kapcsolatos 
publikus információk megosztásával. A Támogatott vállalja továbbá, hogy az Egyetem felkérésére 
a Programhoz kapcsolódó rendezvényeken részt vesz. 

 

4.3. Amennyiben releváns, a Támogatott a megvalósult program, projekt tevékenységei során, 
kommunikációjában, kapcsolódó közleményeiben, kiadványaiban vállalja, hogy az alábbi 
köszönetnyilvánítást megjeleníti: 

 
Magyar nyelven: 

„A <<………….…>> elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta, mely az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.” 

Angol nyelven: 

„The <<………….…>> is supported by the EFOP-3.6.1-16-2016-00022 project co-financed by the 
European Union and the European Social Fund.” 


