
 
 

Josef Heim innovációs különdíj 
Pályázati felhívás 

 
A pályázat célja: A 2020 első félévében kitört koronavírus járvány esetleges újabb hullámai további 
életek ezreit veszélyeztethetik, ezért kulcsfontosságú minden olyan műszaki fejlesztés, amely a 
járvány káros egészségügyi hatásainak megelőzését vagy gyógyítását segíti. 
 
Ezen erőfeszítés támogatására a Schnell László Műszer- és Méréstechnika Alapítvány nyilvános 
innovációs pályázatot hirdet a járvány következményeinek mérséklését vagy kezelését szolgáló 
műszaki alkotások létrehozására. 
 
A pályázók köre: A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (MIT) doktoranduszai vagy 
teljes állású munkatársai. Több pályázó közös pályázatot is beadhat, ez esetben a pályázatnak 
tartalmaznia kell az innovatív eredmény létrehozásához való hozzájárulásuk részarányait. 
 
A pályázat díjazása: Az alapítvány a Josef Heim innovációs díj különleges kiadására 10 millió Ft 
maximális díjazási keretet határoz meg. 
 
Pályázati feltételek: 
 A Josef Heim különdíjra a 2020. március 1 után kezdődött, a koronavírus járvány káros 

egészségügyi hatásainak megelőzését vagy gyógyítását célzó tevékenységgel és eredményekkel 
lehet pályázni. 

 Pályázni lehet szoftveres, hardveres vagy módszertani megoldásokkal is. 
 
A pályázat benyújtása : 
 A pályázatot 2020 július 22 éjfélig lehet beküldeni az sla@mit.bme.hu címre. 
 A pályázatot az „Adatlap a Josef Heim különdíjhoz” kitöltésével és a pályázó által szükségesnek 

tartott egyéb mellékletekkel kell benyújtani. Az elektronikusan rendelkezésre nem álló anyagot 
szkennelve kell mellékelni. Minden anyagot Adobe PDF formátumban kell benyújtani. (Kérjük a 
mellékletek számát és hosszát korlátozni, illetve csak a lényeget kivonatolni!) 

 A pályázatban kérjük jelölje, hogy mely tevékenységekért kapott bármely forrásból juttatást. 
 
A pályázat értékelése: 
 A Kuratórium a pályázatokat az adatlapon részletezett szempontok alapján, az ott megadott 

súlyozás figyelembevételével értékeli. 
 A Kuratórium dönthet a díjazásra szánt keretösszeg teljes egészének vagy csupán annak egy 

részének felhasználásáról, ebből egy vagy több egyéni pályázó ill. munkacsoport díjazásáról, 
illetve dönthet úgy is, hogy egyetlen pályázónak sem ítél meg díjazást. 

 A Kuratórium az elbírálásnál figyelembe veheti a tanszék vezető oktatóinak véleményét.  
 Ha ugyanazzal az innovációs eredménnyel pályázik több pályázó, akkor a Kuratórium dönthet 

úgy, hogy a pályázatokat összevonja és együtt értékeli őket. 
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