Budapest, 2020. március 3.

Március 6-ig lehet pályázni a Vodafone Digitális Díjra
Hamarosan zárul a közcélú digitális megoldások pályázata, a Vodafone Digitális Díj,
melynek célja, a társadalmi jót szolgáló megoldások támogatása. A 15 millió forint
összdíjazású díjra március 6-ig várják a nevezéseket a szervezők. Magánszemélyek és
vállalkozások, köztük nonprofit szervezetek és startupok jelentkezését is várják. A kiírás
részletei itt érhetők el, a pályázáshoz mindössze egy egyszerűsített sablon kitöltése
szükséges.
A Vodafone Digitális Díjjal a vállalat célja, hogy teret adjon a társadalomban meglévő és jobbító
szándékú digitális innovációknak. A tavalyi évben első alkalommal kiírt Digitális Díjra összesen 144
pályázat érkezett – köztük olyan, azóta egyre nagyobb visszhangot keltő megoldások, mint
például az OncoVR, amely a virtuális valóság segítségével javítja a tartós kórházi ellátásra szoruló
gyerekek életminőségét. Az Erdős Sándor orvostanhallgató által fejlesztett VR játék a támogatás
óta jelentősen előrelépett: tesztelését hamarosan több budapesti gyermekkórház onkológiai
osztályán is megkezdik. Emellett számos olyan megoldás is díjazásban részesült, amelyek a
társadalom szélesebb rétegét érintik, és a mindennapi életét segítik a digitalizáció által. Ilyen
például a PregnaScan nevű telemedicina rendszer, amely olyan otthoni mérések elvégzését teszi
lehetővé, amelyek segítségével időben felismerhetők az esetleges kóros folyamatok a
kismamáknál. De említhetnénk akár a BankZeet is: a családi mobilbank alkalmazás célja a családi
pénzügyek átláthatóvá tétele, a gyerekek és tinédzserek pénzügyi szabadságának lehetővé tétele,
illetve a Z-generáció pénzügyi edukációjának elősegítése. A Vodafone Digitális Díj
pénznyereményének köszönhetően a díjazottak megvalósították, továbbfejlesztették
projektjüket, mellyel fontos kihívásokra választ adó digitális megoldásokkal gazdagodott a
társadalom.
A Vodafone Magyarország Alapítvány idén a következő kategóriákban várja a pályázatokat:




Digitális Társadalom
Digitális Esélyegyenlőség
Bolygónk és fenntarthatóság

A három kategória nyertesei között összesen 15 millió forintot fognak kiosztani. Március 6-ig várják
a jelentkezéseket ezen a linken.
További információk:
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A Vodafone-ról

A
Vodafone
Csoport a világ
egyik vezető telekommunikációs és technológiai szolgáltatója. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a konnektivitás, a
konvergencia és az IoT (Dolgok internete) terén, emellett támogatjuk a mobil pénzügyi szolgáltatások és a digitális
átalakulás fellendítését a feltörekvő piacokon.
A Vodafone Csoport 24 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 42-ben rendelkezik partnerhálózattal,
valamint 19 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2019. december 31-i állapot szerint a Vodafone Csoport 625
millió mobil-, illetve 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel, valamint 22 millió TV
ügyféllel rendelkezik, beleértve a Vodafone vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További
információk: www.vodafone.com.
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone
Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és
szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.
A Vodafone Magyarország Alapítványról
A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 28 országban hozta létre helyi alapítványát, felismerve, hogy
az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szervezett társadalmi befektetési programokkal lehet
leginkább kielégíteni. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, s megalakulása óta több mint 1,5
milliárd forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Az adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a
mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési programokra. A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az
esélyegyenlőség támogatása mellett. Tevékenysége két fő területre összpontosít:, a diszkrimináció visszaszorítása és a hátrányos
helyzetűek oktatása. Ezeket a programokat a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Alapítvány a VSSB Vodafone
Szolgáltató Központ Budapest Zrt.-vel közösen szervezi.
Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó
eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon!

