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PÁLYÁZATOK

TALÁLD FEL MAGAD!
26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
(2016/2017-es tanév)

Kik indulhatnak?

Egyénileg vagy kétfôs csapatba szervezôdve pályáz-
hat minden 1996. október 1. és 2003. augusztus 31.
között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsô-
oktatási tanulmányait. Határon túli magyar fiatalok is
pályázhatnak.

Mit lehet nyerni?

Az I. díjat (maximum három) kiérdemlôk egy évig havi
30 ezer forintos ösztöndíjban, a II. díjat (maximum há-
rom) elnyerôk egy évig havi 20 ezer forintos ösztöndíj-
ban és a III. díjat (maximum négy) elérôk egy évig havi
10 ezer forintos ösztöndíjban részesülnek a szakmai,
tudományos továbbfejlôdésük támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100
ezer forintos, egyösszegû Junior Ösztöndíját is.

A legjobb határon túli pályázó a Magyar Innovációs
Szövetség egyösszegû, 100 ezer forintos ösztöndíját
kapja meg.

Az elsô és második helyezett fiatalokat segítô egy-
egy középiskolai tanár egyszeri 100 ezer forintos ösz-
töndíjban részesül.

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségku-
tató Verseny 1–3. helyezettjei 30 többletpontra jogo-
sultak a felsôoktatási felvételi eljárás során.

A legjobb három pályázat lehetôséget kap 2017
szeptemberében, Észtországban, az EU Fiatal Tudó-
sok Versenyén való részvételre, ahol további értékes
pénz- (3500-7000 euró) és különdíjakat lehet nyerni.

A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további
nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

Mivel lehet nevezni?

Pályázni lehet mûszaki, természettudományi, környe-
zetvédelmi, informatikai és matematikai területrôl bár-
milyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy
fejlesztô, illetve tudományos munka eredményével.

Továbbá pályázni lehet a National Instruments
Hungary Kft. myDAQ nevû termékének újszerû, más-
hol nem használt vagy publikált mérési vagy adat-
gyûjtési eljárásának kidolgozásával, illetve konkrét
gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalma-
zással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre
vagy pályázatra készített pályamunkával, illetve mû-
szaki alkotással is részt lehet venni.
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