GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK A VODAFONE DIGITÁLIS DÍJ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN
1.

Ki a szervezője a Vodafone Digitális Díj pályázatnak?

A pályázat szervezője a Vodafone Magyarország Alapítvány. A program az Effekteam Egyesület
szakmai közreműködésével valósul meg.
2.

Mi a célja a Vodafone Digitális Díj pályázatnak?

A Vodafone Digitális Díj pályázati program célja, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány
ösztönözze és elismerje a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket, azaz
azokat az innovátorokat, akik digitális megoldásokkal valamely társadalmi kihívásra kínálnak
megoldást a Digitális Esélyegyenlőség, Digitális Társadalom, illetve Bolygónk és Fenntarthatóság
kategóriákban1.
A Vodafone Digitális Díj középpontjában a digitális innováció áll, azaz olyan, új technológiákat
alkalmazó megoldásokat keres az Alapítvány, melyek nem megszokott választ adnak a fent
meghatározott kategóriák egy-egy kihívására, problémájára, hozzáadott értékük van, és általuk, a
mobil technológia segítségével könnyebbé, jobbá, fenntarthatóbbá tehető a világ és a jövő.
A Vodafone Digitális díj célja egyben az is, hogy a technológiát a társadalom, az emberek hasznára
fordítsa. Olyan megoldásokat szeretne támogatni az alapítvány, amelyek bár észrevétlenül
épülnek be az életünkbe, mégis nagy segítséget jelentenek a mindennapokban és így
hozzájárulnak egy jobb, fenntarthatóbb, okosabb, jövő kiépítéséhez.
A pályázati folyamat során olyan kész megoldásokat, termékeket, szolgáltatásokat keres a
Vodafone Magyarország Alapítvány, amelyek vagy bevezetésre várnak, vagy már bevezetésre
kerültek, működnek, és a pályázat keretében (tovább)fejlesztésük valósulna meg. A vállalat
kiemelten várja az 5G technológiára épülő megoldásokat, melyek esetében kivételesen akár
ötletszintű projekttel is lehet pályázni.
3.

Mi az időzítése a Vodafone Digitális Díj pályázatnak?

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 6.
A pályázatok támogatásáról szóló döntés határideje: 2020. április 21.

1

A kategóriákról jelen dokumentum 3. oldalán talál részleteket
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4.

Kik jelentkezhetnek a pályázatra?

A pályázatra 18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen, valamint nonprofit
és forprofit szervezetek is jelentkezhetnek. Nonprofit és forprofit szervezetek pályázata esetén
feltétel, hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye Magyarországon legyen.
Egyházi intézmények és politikai pártok nem nyújthatnak be pályázatot.
5.

Hány pályázatot nyújthatok be?

Egy pályázó több projekttel is pályázhat.
6.

Mekkora összegű támogatást nyerhetek?

A rendelkezésre álló keret: 15 000 000 forint.
A pályázati folyamat során a zsűri dönti el, hogy melyik kategóriában hányan és milyen összegben
részesüljenek díjazásban. A zsűrinek továbbá jogában áll a pályázatok minőségének függvényében
egyéb díjat is odaítélni.
7.

Hány győztes pályamunkát választanak a pályázat végén?

A maximálisan támogatott projektek száma nincs meghatározva.
JELENTKEZÉS A VODAFONE DIGITÁLIS DÍJ PÁLYÁZATRA
1. Hogyan tudom benyújtani a pályázatomat?
A pályázatot a https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#digitalis-dij
oldalról letölthető pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
vodafonedigitalisdij@effekteam.hu.
2.

Milyen dokumentumokat kell benyújtanom?

A pályázati adatlaphoz nonprofit és forprofit szervezetek esetén az alábbi mellékleteket kérjük
csatolni:
 a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.
Nonprofit és forprofit szervezetek pályázata esetén feltétel
 hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye Magyarországon legyen. Egyházi
intézmények és politikai pártok nem nyújthatnak be pályázatot.
Magánszemély pályázata esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
 pályázó önéletrajza;
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pályázó fényképes személyazonosító iratának (személyi igazolvány, útlevél vagy
jogosítvány) másolata;
pályázó nyilatkozata a Vodafone Magyarország Alapítvány által megadott
formanyomtatványon.

Magánszemélyek pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó
 magyar állampolgár vagy tartósan, jogszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi
állampolgár legyen;
 nagykorú és cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;
 nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;
 büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátárnyok alól;
 a jelentkezés benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egy évben nem
töltött be tisztséget a Vodafone Alapítvány vagy a Vodafone Magyarország Zrt. Felügyelő
Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében;
 jelentkezését megelőzően semmilyen nyilvános, illetve média megnyilvánulásában
(televízió, rádió, nyomtatott média, internet stb.) nem tett politikai, vallási, bármely
személyre vagy társadalmi csoportra vonatkozóan diszkriminatív, kirekesztő vagy
általánosságban olyan kijelentést, mely a Vodafone Alapítvány céljaival vagy a Vodafone
Magyarország Zrt. alapelveivel nem összeegyeztethető.
Több magánszemélyből álló csoport esetén a fenti dokumentumok benyújtása és a feltételek
fennállása a csoport kijelölt vezetőjére vonatkozik.
Valamennyi pályázó esetében érvényességi feltétel a pályázó által tett, a Pályázati felhívás által
megkövetelt nyilatkozat kizárólag valós adatokat tartalmazzon, melyekért a pályázó büntetőjogi
felelőséggel tartozik.
3.

Milyen szempontoknak kell megfelelni a pályázásnál?

A pályázatok elbírálásánál a következő szempontok érvényesülnek:







Illeszkedés – a projekt összhangban áll a pályázati felhívás célkitűzéseivel és a célcsoport(ok)
szükségleteivel.
Digitális innováció – a projekt új technológiára alapuló megoldást alkalmaz, mely újszerűen,
szokatlan választ ad a pályázati kategóriák egy-egy kihívására vagy problémájára.
Hozzáadott érték – a projekt/fejlesztés társadalmi hasznossága jelentős.
Költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek
megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
Láthatóság – a díjazott megismerteti a projektet a közösség tagjaival és/vagy a fontos
véleményformálókkal.
Megvalósíthatóság – a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre
figyelemmel megvalósítható.

A szempontokra vonatkozóan bővebb információt a pályázati felhívásban talál. A pályázati
felhívást https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#digitalis-dij oldalon
éri el.
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4. Részt vehetek a programban, ha korábban bármilyen Vodafone által kiírt pályázaton az én
projektem nyert el a támogatást?
Igen, nincs akadálya annak, hogy korábbi Vodafone nyertesek is pályázatot nyújtsanak be a
program következő fordulójára.
5. Milyen kategóriákban nevezhetek?
A pályamunkákat az alábbi kategóriákban nyújthatja be:
Digitális Esélyegyenlőség
Ebben a kategóriában olyan digitálisan innovatív megoldásokkal lehet nevezni, amelyek a
hátrányos helyzetű csoportok digitális felzárkózást segítik, így életük a pályázatban bemutatott
megoldásokkal teljesebbé válhat.
Példák a korábbi Digitális Díj nyertes pályázatai közül:
Erdős Sándor – OncoVR

Az OncoVR projekt célja, hogy VR foglalkozások segítségével
megkönnyítse és elviselhetővé tegye a daganatos betegségben
szenvedő gyermekek hosszú kórházi bennfekvését. Cél, hogy a
gyermekek az első VR foglalkozással megtámogatott kemoterápiás
kezelésük után ne negatív élményként tekintsenek
benntartózkodásukra, ezzel megkönnyítve a következő kórházi
kezeléseket önmaguk, családjuk és az egészségügyi dolgozók
számára egyaránt. A kifejlesztett gyógyító-relaxáló virtuális világ
hatására a gyermekek könnyebben veszik fel a harcot daganatos
betegségük ellen, csökkennek a kezelés mellékhatásai, így a
szükséges gyógyszerek mennyisége, illetve akár pozitívan
befolyásolható a betegség kimenetele is.

Day-to-day Kids
Development Kft. – Day-today Kids app a
nevelőszülőkért és az állami
gondoskodásban élő
gyermekekért

A projekt célja egy díjmentesen letölthető applikáció elérhetővé
tétele a Magyarországon élő nevelőszülők megsegítésére, melyhez
bármikor fordulhatnak, ha nevelőszülői tevékenységük során
nehézséget tapasztalnak, megtámogatnák a gyerekek fejlődését
vagy szeretnék lekötni őket. Az applikáció nagy mennyiségű,
magas szakmai minőségű adatbázisra épül, mely egyszerűen és
rendezetten elérhető az applikáción keresztül. A nevelőszülők
okostelefonjuk segítségével kérhetnek napról napra egy-egy
ötletet egy általuk választott kategóriából, így mindig azt kapják,
amire épp szükségük van. Az app emellett fejlesztő játékokat
tartalmaz, valamint egy közös napló vezetésével képes motiválni,
az értesítésekkel rendszerességre szoktatni.
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Digitális Társadalom
Ebben a kategóriában olyan innovatív digitális megoldásokkal lehet nevezni, melyek a teljes
társadalom javát szolgálják, illetve valamilyen módon megkönnyítik a digitális eszközök
használatát.
Példák a korábbi Digitális Díj nyertes pályázatai közül:
BankZee Kft. - BankZee
Családi Bankolás Pilot

A termék egy családi mobilbank alkalmazásból, illetve egy
okosperselyből áll, mely a családokon belül felmerülő pénzügyi
tudatosságra nevelést segíti. Az applikációhoz két interfész
tartozik, egy a szülők és egy a gyerekek számára (8-18 éves korig).
A gyerekek feladatot kérhetnek az applikáción belül, megtakarítási
célokat állíthatnak maguknak, pénzt küldhetnek barátaiknak,
számlákat oszthatnak fel, saját személyes pénzügyi asszisztensük
van, chatelhetnek családtagjaikkal stb. A szülők többek között
rendszeres zsebpénz utalást állíthatnak be, feladatokat adhatnak
ki a gyerekeknek, kontrollálhatják költéseiket vagy azonnali
utalással pénzt küldhetnek.

Plukkido Kft. - ÚtraManó
mesélő városi
mobilalkalmazás

Az ÚtraManó egy GPS alapú mesemondó mobilalkalmazás,
melynek algoritmusa az autóban utazó gyermek számára az autó
éppen aktuális pozíciójából megfigyelhető látnivalókhoz társít a
cég szakemberei által írt meserészleteket. Az alkalmazás,
folyamatosan érzékelve az autó helyzetét, olyan audio tartalmakat
játszik le, amelyek izgalmas történeteket mesélnek a gyermek által
épp látható tájról, tereptárgyakról, vele együtt utazó, képzeletbeli
manók előadásában. Az app a fantáziát megszólítva tartja fenn a
gyermek érdeklődését, ezzel elérve, hogy a gyermek figyelmét ne a
képernyő, hanem az őt körülvevő világ kösse le.
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Bolygónk és Fenntarthatóság
Ebben a kategóriában olyan digitálisan innovatív zöld megoldásokkal lehet nevezni, amelyek az
előző két kategóriához kapcsolódóan hozzáadott értéket nyújtanak a környezettudatosság és
fenntarthatóság elvei/eszközei/módszerei segítségével.
Példák a korábbi Digitális Díj nyertes pályázatai közül:
Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN)
Alapítvány – Hulladékvadász
- a legapróbb önkéntes

A projekt gerincét a Hulladékvadász mobilapplikáció képezi, mely
segítségével mindenki számára egyszerűbbé vált a
hulladékvadászat, az illegális hulladék-lerakatok anonym
bejelentése. Az applikációnak köszönhetően hulladékvadász
mozgalom indult, hiszen segítségével mindenki tehet egy kicsit a
környezetéért: a bejelentések publikálásra kerülnek az alapítvány
által üzemeltetett honlapokon, és az illetékes szervek is
informálásra kerülnek. A Hulladékvadász.hu online portál
tematikus és szemléletformáló rovatok mellett publikálja az ország
minden tájáról érkező bejelentéseket. Az itt megjelentetett
Hulladékvadász térkép az ország legnagyobb illegális hulladéklerakat adatbázisa, melyen az ország több pontjáról érkező
bejelentések eloszlását, mennyiségét és státuszát egyszerűen
nyomon lehet követni. A Szemétszedés.hu – Takarítsuk ki együtt
Magyarországot portál pedig egy online közösségi platform,
melyen keresztül bárki könnyen szervezhet szemétszedő, faültető,
vagy egyéb környezetvédő akciókat, melyhez könnyen találhat
önkénteseket, segítőket.

Dobrai Tibor - Intelligens CO
vészhelyzeti segélyhívó –
Prototípusból terméket

A projekt célja egy aktív biztonsági eszköz prototípusának
továbbfejlesztése, mellyel csökkenthető a CO által okozott
halálesetek és mérgezések száma. A vészhelyzeti segélyhívó a
fűtésrendszer működését (a légtérben lévő CO-gáz
koncentrációját) monitorozza egy IoT eszköz segítségével, és
veszély esetén autonóm módon a felhasználó vagy a rendszer
kezelőjének SMS értesítést küld. A vészhelyzet elhárítása
érdekében az eszköz az áramellátás megszakításával a kazánt
leállítja, ezzel egyidejűleg a helyiség szellőztetését is megkezdi.

6.

Mikor értesítenek a pályázatom elbírálásáról?

A zsűri a végleges támogatottak névsorát 2020. április 21-ig dönti el.
A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentése várhatóan 2020. április 30.
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7.

Kihez fordulhatok a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel?

Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
Csider Gyöngyvér, vodafonedigitalisdij@effekteam.hu, +36 (1) 700-0020
A TÁMOGATÁS MEGVALÓSÍTÁSA
1. Ha nyerek, meddig kell megvalósítanom a projektet?
A nyertesek kötelesek a pályázatra benyújtott projektet 2020. április 1. – 2020. október 15. között
megvalósítani.
2. Hogyan történik a támogatás kifizetése?
A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2020. május 29-ig kerül sor, amennyiben a
támogatási szerződést 2020. május 15-ig a felek aláírják.

3. Ki és hogyan köt szerződést a nyertes pályázókkal?
A szerződést a nyertes pályázókkal a Vodafone Magyarország Alapítvány köti meg; az alapítvány
munkatársa a sikeres pályázókkal külön veszi majd fel a kapcsolatot.
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.
A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni nonprofit, forprofit
szervezeteknek:
 a szervezetet létesítő alapító okirat (alapszabály/alapító okirat/társasági szerződés);
 a szervezet képviselője által aláírt, lepecsételt, a Civil szervezetek névjegyzékéből
letölthető bírósági kivonat/forprofit szervezetek esetén cégkivonat;
 a szervezet bankszámláját vezető bank bankszámla igazolása.
Magánszemély(ek) esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó
bemutassa a Vodafone Magyarország Alapítványnak 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványát.
4. Mire költhetem a támogatást?
Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség
elszámolható, amelyek a díjazottaknál merülnek fel, az alábbiak szerint:
 a tétel szerepel a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
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a kiadás a projekt végrehajtása alatt keletkezik (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a
számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik)2;
a költség azonosítható és ellenőrizhető
ésszerű, indokolt, és megfelel az eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a
hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
megfelel a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal van
alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatók:






Anyagok és eszközök költsége - a projekt megvalósításához szükséges, a
tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
Utazási, szállítási költség - az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő
alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
Szolgáltatások díja - nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a
projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak stb.
Szakértői díjak - harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának
ellentételezése.
Személyi költségek (bér és járulék) - a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának
ellentételezése, ami nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.

A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.
5. Mi történik a pályázati díjak kiutalása után? Hogyan ellenőrzi a Vodafone Magyarország
Alapítvány a projektek tényleges megvalósulását?
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a Vodafone
Magyarország Alapítvány részére.
A beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell
elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért
hatásokra (mennyiben vált be, hogyan működött az alkalmazott digitális megoldás), valamint a
tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt
végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok,
sajtómegjelenések stb.).
A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő
dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A Vodafone
Magyarország Alapítvány fenntartja a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot
ellenőrizzenek.

2

Azon költségek, melyek a projekt futamidejének utolsó hónapjában kerültek kiszámlázásra, elszámolhatók
abban az esetben, ha a kifizetés a projekt záró dátumát követő 30 napon belül megtörténik.
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A Vodafone Magyarország Alapítvány a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül
ellenőrzi, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehet fel, és további dokumentumokat kérhet be,
beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait. A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll
rendelkezésre, amely szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható.
6.

A megvalósult projekteket kommunikálni fogja a Vodafone Magyarország Alapítvány?

Igen, a Vodafone Magyarország Alapítvány jogosult a Vodafone Digitális Díj program
kommunikációja során a nyertes pályázók nevét felhasználni, programjukat bemutatni, továbbá a
már megvalósult projektek eredményeit közzétenni.
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