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Az Entrepreneurship Foundation Hungary – EFH Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Alapítvány
2015-ben első alkalommal hirdeti meg a nagy sikerű TiJöttök! Program folytatásaként innovációs
projekt versenyét és a gyakornoki programot. Célunk, hogy feltárjuk, bemutassuk, majd díjazzuk
azokat az innovatív termékeket, technológiákat, szolgáltatásokat, amelyek jelentős mértékben
hozzájárulhatnak a nemzetgazdaság versenyképességéhez, illetve magyar technológiaexport
növekedéséhez, valamint hogy gyakornoki programunk segítségével közelebb hozzuk egymáshoz
a tudományos és a piaci szférát, elősegítsük a hallgatókat piacképes szaktudás megszerzésében.
VERSENYFELHÍVÁS
A verseny során három kategóriában hirdetünk három-három győztest:
- T-Systems Magyarország Zrt. | Digitális Város Innovációs Díj
- Sanofi-Aventis Zrt. | Egészségipari Innovációs Díj
- Agrotechfood Agrár- és Élelmiszeripari Innovációs Zrt. | Agrár- és élelmiszeripari
Innovációs Díj
A zsűri által kiválasztott, kategóriánként 3-3 nyertes pályázó projektjéről kisfilm készül, melynek
tulajdon- és felhasználási jogával a későbbiekben szabadon rendelkezhetnek, a közönségdíjas
pályázók pedig a nyertes projekthez kapcsolódó szakterületen nemzetközi tanulmányutat nyernek.
Különdíjak:
- szellemi vagyon audit a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit
Kft. felajánlásában;
- teljes körű projekt- vagy start-up inkubáció az Agrotechfood Agrár- és Élelmiszeripari
Innovációs Zrt. felajánlásában;
- konzultációs program a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ felajánlásában.
Pályázók köre:
- magánszemélyek;
- gazdasági társaságok.
Projekttel kapcsolatos elvárások:
- minimum pilot fázisban lévő termék, technológia vagy szolgáltatás, amely
- külpiaci bevezetés előtt áll.
A pályázatnak tartalmaznia kell (5-10 oldal terjedelemben):
- technológiai és műszaki leírást az adott termékről, technológiáról, szolgáltatásról;
- a projektben rejlő novum bemutatását;
- a projekt közösségekre kifejtett hatását bemutató leírást;
- a projekt gazdasági előnyét bemutató leírást;
- leírást arról, hogy a projekt egy eddig nem kezelt problémára kínál megoldást, vagy már
létező megoldást tesz hatékonyabbá;
- külpiacra jutási tervet;
- a projekt továbbfejlesztési lehetőségeinek bemutatását.

A pályázatok értékelése:
A pályázatokat egy, a verseny fővédnöke által delegált tag, egy ágazati szakértő és egy
befektetőből álló zsűri bírálja majd el.
Előnyt jelent a bírálatnál, ha a projekt:
-

nemzetközi potenciállal bír, vagyis európai vagy világpiaci szinten jelent innovációt;
alkalmazásával jelentős foglalkoztatási vagy egyéb nemzetgazdasági hatás fejthet ki;
jelentős társadalmi hasznossággal is bír;
valamint a pályázat tartalmaz csatolt videót vagy képi anyagot.

GYAKORNOKI PROGRAM
A kiválasztott gyakornokok hat hetet tölthetnek el a Sanofi-Aventis és a T-Systems Magyarország
Zrt.-nél, szakterületüknek megfelelően.
Jelentkezési feltétel:
- érvényes gyógyszerészi, orvosi, biológusi
felsőoktatási jogviszony (Bsc vagy MA).

vagy

infokommunikációs

szakirányú

Benyújtani szükséges dokumentumok:
- önéletrajz;
- motivációs levél

HATÁRIDŐK
A versenyre és a gyakornoki programra jelentkezéseket e-mailben, a pályázati dokumentációt
wordben vagy PDF-ben, míg az esetlegesen csatolt videót (youtube-ra feltöltve) vagy képi
anyagot fájlmegosztón keresztül várjuk.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. február 15.
A zsűri által kiválasztott nyertesek értesítése: 2015. február 28.
Kisfilmek elkészítése: 2015 márciusa
Közönségszavazás: 2015. április 01-23.
Díjátadó gála: 2015. április 24.
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