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Szegedi középiskolások ismerkedhetnek meg az
innováció lehetőségeivel

Az idei évben utolsó állomásához érkezett a Startup
Campus Középiskolai Innovációs Roadshow. November
26-án kedden déltől Szegeden, a SZTE Gyakorló
Gimnázium és Általános Iskola Dísztermében várnak
minden érdeklődő szegedi középiskolást, aki többet
szeretne tudni az innovációban rejlő lehetőségekről.
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A Roadshow vége azt is jelenti, hogy lezárul a jelentkezési időszak a Magyar
Innovációs Szövetség által idén 29. alkalommal meghirdetett Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Versenyre (https://www.innovacio.hu/2d_hu.htm#1). A
pályázatra bármilyen újító ötlettel, tudományos kutatással lehet jelentkezni, minden
olyan �atalnak, aki még nem kezdte meg az egyetemi tanulmányait és szeretne
dolgozni az ötletén. A legígéretesebb �atalok ezzel pedig esélyt kapnak a havi 30.000
forint összegű ösztöndíjra és 30 plusz felvételi pontra is. A szegedi délutánon ennek a
versenynek a részleteiről is többet megtudhatnak az érdeklődők.

A roadshow ezen állomásán előadást tart többek között Mészáros Botond is, a
tehetségkutató tavalyi nyertese. Botond elmondta: “Az én véleményem szerint a
legfontosabb, hogy a �ataloknak legyen bátorságuk és motivációjuk arra, hogy
belefogjanak az ötleteik megvalósításába. Ez a verseny egy remek lehetőség és alap
ehhez. Úgy tapasztalom, hogy kellő energiabefektetés és szorgalom mellett olyan
eredményeket érhetnek el, amelyeket később az élet minden területén
hasznosíthatnak. Így végül lehet belőlük népszerű kutató, de akár startup alapító is.”

A most végéhez érő Innovációs Középiskolai Roadshow
(https://www.startupcampus.hu/highschool) nevű program az évek során a Startup
Campus tevékenysége nyomán felhalmozódott nemzetközi ismeretanyagot, a
startupok inkubációjakor sikeresen alkalmazott eszközöket, speciális gondolkodást és
technikákat adják át az új generációnak. Célja ezzel, hogy ösztönözze hazánkban a
kiemelkedő vállalkozások létrejöttét.

A tehetségkutató versenyt követően a szervezők által kiválasztott, startup-
vállalkozássá fejleszthető ötletek gazdái egy öt alkalmas workshop sorozaton
vehetnek részt Budapesten, amelynek célja új innovatív vállalkozások létrehozása és
befektetésre való előkészítése, mentorálása. A programsorozat a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal együttműködésével jön létre.

Olvasd el ezt is!

StartUp! Online

https://www.innovacio.hu/2d_hu.htm#1
https://www.startupcampus.hu/highschool
https://startuponline.hu/rovat/startup-online/

