Szellemi Tulajdon Finanszírozási Alap Pályázati Felhívás
Az NKFIH által kiírt „Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma fejlesztése” pályázat keretében az Egyetem
Innovációs Központja „Szellemi Tulajdon Finanszírozási Alapot” hozott létre, mely célja, hogy
támogassa az egyetem intézeteit újonnan indítani kívánt szabadalmi eljárásaik lebonyolításában.

Rendelkezésre álló forrás
A Szellemi Tulajdon Finanszírozási Alap első szakaszában (2021. szeptember 31-ig) 2,2 millió Forint áll
rendelkezésre. A keret nagyszámú, és pozitív elbírálású projekt esetén bővíthető.

A program háttere
Jelen felhívást a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem hirdeti meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal, „Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma” pályázati konstrukciója által támogatott
2019-1.2.1-EGYETEMIÖKO-2019-00006 azonosítószámú (Innovációs ökoszisztéma fejlesztése a
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen) projekt keretében.

A támogatás mértéke
A támogatás mértéke nincs meghatározva, azt azonban figyelembe kell venni, hogy az Alapból két
típusú szolgáltatás vehető igénybe: a szabadalmi eljárás díja és a szabadalmi eljáráshoz kapcsolódó
jogi eljárás díja.

Támogatható szolgáltatások
o
o

Szabadalmi eljárás díjának átvállalása
Szabadalmi eljárás lebonyolításához kapcsolódó jogi eljárás díjának átvállalása

A támogatás módja
A támogatás egy összegben hívható le a projektet kezdeményező kutató vagy kutatócsoport intézete
által.

Kérelem benyújtásának módja
Finanszírozási kérelmet az egyetem intézeteinek munkatársai az intézet vezetőjének írásbeli
jóváhagyásával nyújthatnak be az erre kialakított űrlapon. A kérelemnek tartalmaznia kell:
o
o
o

a szabadalmi eljárásba bevonni kívánt technológia / eljárás / know-how, stb. tárgyának
2000 karakteres leírását
az intézetvezető jóváhagyását
az igényelt szolgáltatást és a támogatás mértékét az ehhez kapcsolódó alátámasztó
dokumentumokat (árajánlat)

A Projektjavaslatot az erre a célra rendszeresített űrlapon, aláírva, szkennelt formában kell benyújtani
az alábbi e-mail címre: inno@uni-mate.hu.
A Pályázati űrlap letölthető innen: https://uni-mate.hu/hu/kutatas-innovacio/innovacios-kozpont

Kérelem benyújtásának mérföldkövei és határideje
o
o
o

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2021.06.02.
A pályázatok beadásának határideje: 2021.06.21.
A támogatott projektek kiértesítése: 2021.06.28.

A pályázatok elbírálásának folyamata
o

o
o
o

A szakmai bírálatot megelőzően a pályázati anyagot az Innovációs Központ munkatársai
vizsgálják meg formai és pénzügyi szempontok szerint; az Innovációs Központ a pályázati
anyagot hiánypótlásra / javításra visszaküldheti a projektgazdának
Az elbírálást szakmai panel (bírálóbizottság) végzi, meghatározott útmutató és űrlap alapján
A támogatandó projektekről a felkért bírálóbizottság dönt az írásbeli pályázat eredményei
alapján
Az összesített pontszámok alapján a bizottság javaslatot tesz a projekt támogathatóságáról,
melyet Tudományos Rektorhelyettes és a Koordinációs Főigazgató terjeszt fel az intézmény
Rektora felé jóváhagyásra.

Kifizetések és elszámolások
A projekt megvalósításához szükséges beszerzéseket a projektvezető intézete kezeli. A támogatott a
támogatást a benyújtott és elfogadott költségvetési terv alapján köteles felhasználni.

Kapcsolat
A pályázónak az inno@uni-mate.hu email címen van lehetősége az az Innovációs Központ
munkatársaival konzultálni a pályázati feltételekről, elvárásokról.

