PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
pályázatot hirdet a Magyarországon
végzett alapkutatások támogatására,
illetve esetleges kutatási partnerség
kialakítására
A pályázat előzménye
A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. („Pfizer Kft.”) és anyavállalata a Pfizer Inc.
(„Pfizer”) kutatói partneri együttműködési lehetőségeket keres a Magyarországon
folyó humán orvostudományi, biotechnológiai és molekuláris és celluláris biokémiai
kutatási projektekben, a Pfizer által megjelölt kutatási területeken.
Ennek egyik lépéseként a Pfizer Kft. kutatói partnerségi találkozót szervez Magyarországon 2010. január 19-20-án, ahol az anyavállalat, a Pfizer kutatásokért felelős
vezető-döntéshozói és kutatási képviselői vesznek részt. Hasonló találkozásokra
került sor Indiában, Kínában, Ausztráliában és Izraelben, aminek eredményeképp több
gyümölcsöző együttműködés bontakozott ki a helyi kutatók és a Pfizer között.
A találkozó célja, hogy egy-egy magyar kutatási terület (vezető) képviselői illetve
a Pfizer kutatási vezetői és tudósai megismerjék egymást, és kapcsolatot teremthessenek a későbbi együttműködés reményében, illetve a magyar kutatási területek
számára tőkeinjekciót biztosítson.
Ez a zártkörű rendezvény továbbá kiváló lehetőséget kínál a hazai tudományos
élet képviselői számára, hogy megismerhessék a világvezető nemzetközi innovatív
gyógyszer és biotechnológiai cég kutatási gyakorlatát, eredményeit, a Pfizer partnerségi stratégiáját és kulcsfontosságú érdeklődési területeit.

A pályázat menete/ pályázati felhívás:
A Pfizer Kft. alapkutatás támogatására egyszeri pályázatot ír ki a cég honlapján
található kiemelt kutatási területekre.
Olyan rövid kutatási összefoglalókat várunk, amelyek kellőképpen bemutatják
a kutatási területeket, és lehetőséget biztosítanak értékelésre. A Pfizer nem azt várja
a pályázóktól, hogy szellemi tulajdont és/vagy szellemi, vagy iparjogvédelmi oltalom
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alatt álló információkat osszanak meg, sőt, kifejezetten kéri a pályázókat, hogy ilyet
ebben a fázisban ne tegyenek! Mutassák be a kutatási területeiket, azt, hogy az mire
irányul, mi az elérendő cél, az a gyakorlatban hol és hogyan lenne alkalmazható,
illetve, hogy az esetlegesen fennálló szellemi és/vagy iparjogvédelmi tulajdonjogok
mely kutatót és/vagy mely intézményt illetnek meg. Amennyiben a pályázó kiválasztásra kerül, és részletekbe menő tárgyalásokra kerül sor, ott külön megállapodás
alapján – mely védeni fogja a pályázó szellemi és/vagy iparjogvédelmi jogait – fog
a Pfizer tárgyalni a sikeres pályázókkal. A sikeres pályázó és munkahelye a szellemi jog
és szabadalom kérdésében megállapodást köt a Pfizerrel.
Az Egészségügyi Minisztérium által felkért független, tudományos Bizottság
a beérkezett partnerségi együttműködési lehetőségre felajánlott pályaműveket
összegyűjti, értékeli.
Ezután a Pfizer a pályázatokat New Yorkban (USA) értékeli, és ezután hoz döntést.
2010. január 19-én, Budapesten, az MTA székházában a Pfizer bemutatja a világ
legnagyobb innovatív gyógyszer és biotechnológiai cégének érdeklődési területeit,
a nemzetközi kutatómunkájának gyakorlatát illetve lehetőséget biztosít a személyes
konzultációra, egyeztetésre azokon a területeken, ahol az együttműködést érdekesnek, lehetségesnek tartja.

A pályázat általános feltételei
Kizárólag a Pfizer pályázati kiírási körébe tartozó, célzott alapkutatási pályázatokat
fogadjuk el. Ezen területekről az alábbi honlapon található bővebb információ:
http://www.pfizer.com/research/licensing/areas_of_interest.jsp

A Pfizer pályázati kiírás körébe tartoznak elsősorban a következő
területek:
Orvosbiológiai és biotechnológiai alapkutatások
A pályázó(k)nak PhD fokozattal (oklevéllel) kell rendelkeznie(ük), és magyarországi
kutatóhelyhez kell kötődnie(ük). Egy pályázó egyidejűleg legfeljebb egy, a Pfizer által
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támogatott kutatásban lehet kutatásvezető, de egy kutató több pályázatnak is lehet
résztvevője. A támogatás kifizetése és ütemezése valamint a kutatás ütemezése a kiválasztott pályázókkal követő egyeztetés után kerül rögzítésre szerződésben.
A pályázatnak, amely maximum 10 oldal, tartalmaznia kell a következő elemeket:
• A kutatni kívánt téma irodalmi előzményeit
• A kutatás konkrét célját
• A kutatáshoz szükséges módszertan rövid leírását
• A szükséges etikai engedélyeket
• A kutatáshoz benyújtott költségvetés indokoltságát
(személyi és dologi költségek konkrétumaival együtt)
• A pályázatban leírt kutatási téma megvalósíthatóságnak idősávját
• A kutatás várható eredményét és hasznosítását
• Kit illetnek a kutatáshoz kapcsolódó szellemi vagy egyéb tulajdonjogok

Pályázható egyszeri támogatások:
A pályázaton elnyerhető egyszeri támogatás:
75 millió forintos díj:
• a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 75 Millió Forintos támogatása.
50 millió forintos díj:
• a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 50 Millió Forintos támogatása.
25 millió forintos díj:
• a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 25 Millió Forintos támogatása.
További díjak:
• a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 10 Millió Forintos támogatása.
• a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 10 Millió Forintos támogatása fiatal kutatók
számára. Ez esetben a kutatócsoport átlagéletkora nem haladja meg a 35 évet.
Ezeken felül a Pfizer ajánlatot tehet az adott kutatási téma, terület partnerségi
együttműködésre, melynek keretein belül a kutatás teljes költségét fedezi előzetes
megbeszélés alapján.
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A beérkező pályázati munkák függvényében, a pályázat kiírója, azaz a Pfizer Kft.
fenntartja magának a jogot arra, hogy egy vagy több díj kategóriában (pl. 25 millió
forintos díj) ne hirdessen győztest, illetve arra is, egy adott díj kategóriában több
győztest is hirdessen (akiket külön-külön megillet a teljes díjazás).
A pályázaton elnyert támogatás fordítható kutatási költségek fedezésére, a kutatásban
alkalmazni tervezett kutató(k) alkalmazására, műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök beszerzésére, nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartására, kutatási
eredmények konferencián történő ismertetésére, illetve egyéb járulékos költségekre.
A kutatásban alkalmazni elsősorban doktoranduszt, doktorjelöltet és posztdoktort lehet.
A kutatás eredményére a Pfizer elővásárlási jogot köt ki.
A Pfizer Kft. szerződést fog kötni a sikeres pályázókkal.

A pályázat értékelése
A beérkezett pályázatokat a Pfizer a következő főbb szempontok szerint értékeli:
a pályázati program alapkutatás jellege, tudományos jelentősége, újszerűsége,
a várható eredmények, tudományos és társadalmi hasznosításuk, a Pfizer egyéb kutatási
területeihez való kapcsolódás mértéke, a kutatás személyi feltételei, garanciái,
a kutatás intézményi, tárgyi, módszertani feltételei, a kért támogatás pénzügyi indokoltsága és realitása, a tervezett kutatói munkaidő ráfordítás, az eddigi tudományos
eredmények (közlemények, hivatkozások).
Előnyben részesülnek a nemzetközileg is jelentős alapkutatások, az új eljárások és
módszerek kidolgozása. Támogatás kérhető nemzetközi együttműködésben végzett
kutatási programokra is. Fontos szempont a beadott pályázati munkaterv, vázlatos
költségterv, várható eredmények, munkaidő ráfordítás realitása és arányossága.
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A pályázat benyújtása
Pályázni e-mailben a hungarypalyazat@pfizer.com címen lehet. A pályázatot elektronikusan és egy azzal megegyező, aláírásokkal (és/vagy bélyegzővel) ellátott,
nyomtatott példányban is el kell juttatni a Pfizer Kft. irodájába.
A pályázatok gyors és pontos benyújtása érdekében a Pfizer Kft. vállalja, hogy előre
egyeztetett és bérmentesített belföldi futár minden pályázó rendelkezésére álljon:
Telefon: (06-40) 980-980
Ügyfélszám: 272960402
Az elektronikus példányt a Pfizer Kft. honlapján közzétett eljárással 2009. november
13-tól kezdődően lehet benyújtani. Az elektronikus beadás -amely intézményi jóváhagyással együtt érvényes- végső határideje 2009. december 13.
A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb
anyagtól elkülönítve, futárral, vagy postai úton, ajánlott küldeményként, legkésőbb
2009. december 13-ai dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni.
(Levélcím: Pfizer Kft. „Kutatási partnertalálkozó” 1123 Budapest, Alkotás utca 53.
MOM Park „F” épület – Csörsz utcai garázs melletti bejárat).
A pályázat értékelése az elektronikus példány felhasználásával történik. A pályázatok
elbírálása várhatóan 2010. januárban lezárul. A Pfizernek nem áll módjában a beküldött és nem támogatott pályázati anyagokat visszajuttatni a pályázók számára, de
az azokhoz kapcsolódó szellemi és iparjogvédelmi jogokat tiszteletben tartja.
További kérdés esetén kérjük, forduljon bizalommal:
Bató Zoltán; Kutatási Osztály
Tel.: 0630-475-6488

A pályázat nyelve
A pályázatokat kizárólag angol nyelven lehet benyújtani.
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Nyilatkozatok
A pályázónak a pályázathoz az alábbi nyilatkozatokat kell csatolnia. A pályázó kijelenti,
hogy (i) tudomására szolgál és elfogadja, hogy a pályázat benyújtása nem eredményezi a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. vagy annak bármely anya-, kapcsolt- vagy
leányvállalata kötelezettségét a pályázó és/vagy a pályázat támogatására; (ii)
a pályázás és a pályázati anyag elkészítésével kapcsolatos mindennemű költséga futárköltségek kivételével- a pályázót terheli; (iii) a szellemi és/vagy iparjogvédelmi
jogok megsértésének kivételével a pályázó lemond a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi
Kft. vagy annak bármely anya-, kapcsolt- vagy leányvállalatával, vagy annak
üzletrész tulajdonosaival, illetve tanácsadóival és azok megbízottjaival szembeni,
a jelen pályázati eljárással összefüggő valamennyi kártérítési igényéről, illetve minden
egyéb jogorvoslatáról.

Bizalmas adatkezelés
A Pfizer a benyújtott pályázatok adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal
összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Az értékelő bizottság tagjai vállalják, hogy titkossági szerződést írnak alá
a pályázó ez irányú előzetes kérése esetén.
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