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7. Széchenyi Duó alkotói pályázat 
- útmutató – 

 
A Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központja „Széchenyi Duó” címmel alko-

tói pályázatot hirdet, amelyre Oktató(k) – Hallgató(k) páros, együttes alkotásaira irányuló 
pályaművekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy anyagi támogatást nyújtsunk egy-egy 

üzleti ötlet „prototípusának” elkészítésére. 
 
Kik pályázhatnak? 
 
Maximum négyfős csapatba szerveződve pályázhatnak a Széchenyi István Egyetem nappali és levelező ta-
gozatú hallgatói és oktatói. A pályázat beadásának feltétele, hogy a pályaművön minimum egy hallgató és 
egy oktató párosként dolgozzon, így a pályázatot is együttesen adják be. 

Mit lehet nyerni?  

 
A pályázat összdíjazása bruttó 1.200.000 Ft, ami személyi juttatásként kerül kifizetésre a hatályos adószabá-
lyok szerint.  
A 7. fordulóban is 3 pályamunkát díjazunk az alábbiak szerint: 

 
I. díj: 600.000 Ft-os személyi juttatás a csapatnak 
II. díj: 400.000 Ft-os személyi juttatás a csapatnak 
III. díj: 200.000 Ft-os személyi juttatás a csapatnak 
A díjat a pályázatban megfogalmazott ötlet kivitelezésére kell fordítani.  
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Mivel lehet nevezni? 

 
Pályázni lehet az egyetemen oktatott összes tudományterületről bármilyen innovatív ötlettel, elképzeléssel, 
melynek eredménye egy kézzel fogható eszköz, makett, deszkamodell, vagy prototípus. 

A pályázati elbírálásnál előnyt jelentenek az alábbi szempontok: 
 Alkalmazhatóság, üzleti lehetőséget rejt 
 Újdonságérték, egyediség 
 Látványosság, kreativitás 
 Egyetemi stratégiai célt szolgáló ötlet 
 Illeszkedés a pályázati keretösszeghez és a lebonyolítás időszakához 

Hogyan kell jelentkezni? 

 
A pályázati dokumentációt 1 nyomtatott és 1 elektronikus példányban 2013. február 15. 12:00 óráig beérke-
zően kell személyesen eljuttatni a Tudásmenedzsment Központ irodájába.  

Pályázati dokumentáció 

 
 Pályázati adatlap 
 Pályázók önéletrajza 
 Támogatás felhasználását bemutató költségterv – illeszkedve a pályázati keretösszegekhez 
 Megvalósíthatósági tanulmány (max. 1 oldal) 
 Ötletet bemutató rajz, vázlat (max. 1 oldal) 

 

Határidők 

 

2013. február 15. 12:00 pályázat leadása 

2013. február 21. eredményhirdetés 

2013. május 29. pályázat lezárása, prototípus bemutatása 
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Kik döntenek? 

 
A pályázatokat formai ellenőrzés után egységes bírálati szempontok szerint értékel az egyetem által felkért 3 
fős szakértői zsűri. A döntésről minden pályázó 2013. február 21-ig értesítést kap. 

Hogyan tovább? 
 
A nyertes csapatoknak a pályázat kihirdetését követően 3 hónap áll rendelkezésre, hogy a pályázatban fog-
laltakat megvalósítsák. A projekt zárásaként a 3 hónap leteltével az elkészült a beszámolót, valamint a desz-
kamodellt kell bemutatni a Tudásmenedzsment Központ által felkért szakértőknek. 

A három hónap alatt a díjazott csapatok vállalják, hogy részt vesznek a Tudásmenedzsment Központ által 
havonta szervezett műhelyvitákon, amelyen bemutatják saját munkájuknak menetét, valamint aktívan hozzá-
szólnak a többi díjazott beszámolójához. 

Egyéb tudnivalók 
  

A pályázati dokumentáció letölthető a Tudásmenedzsment Központ honlapjáról, valamint személyesen át-
vehető a Tudásmenedzsment Központban. 

Tudásmenedzsment Központ címe: Széchenyi István Egyetem, 

 9026 Győr, Egyetem tér 1. InnoShare épület IS 101. 

Holnap elérhetősége: http://tmk.sze.hu 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon Bella Bernadetthez. 
 E-mail: bellab@sze.hu 
 Tel: 96/503-400 (3734 mellék) 


