Budapest, 2021. február 11.

Már lehet jelentkezni a Vodafone Alapítvány 15 millió forint összdíjazású
pályázatára
Az idei kategóriák a koronavírussal kapcsolatos kihívásokra is reflektálnak
Immár harmadik alkalommal hirdeti meg a Vodafone Magyarország Alapítvány a nagy
sikerű Vodafone Digitális Díjat, mellyel célja, hogy ösztönözze és elismerje azokat az
innovátorokat, akik digitális megoldásukkal valamely társadalmi kihívásra kínálnak
megoldást. A 15 millió forint összdíjazású pályázatra idén olyan projektekkel lehet
nevezni, melyek az oktatás, az egészségügy vagy a környezetvédelem területén
könnyíthetik meg mindennapjainkat. A Vodafone Digitális Díj részletei itt érhetők el.
Az idei pályázati témák reflektálnak a minket pillanatnyilag körülvevő legfontosabb kihívásokra. Az
innovációs versenyen bárki részt vehet, aki a fenti témákra tud reagálni egy már működő, de
fejlesztendő projekttel vagy egy éppen bevezetés előtt álló digitális megoldással.






A Digitális Oktatás kategóriában olyan pályamunkákkal lehet pályázni, amelyek a
technológia segítségével könnyebbé, hatékonyabbá vagy élményszerűbbé teszik a
tanulást illetve az oktatást a diákok, a pedagógusok vagy a szülők számára.
A Digitális Egészségügy kategóriában olyan megoldásokat vár a Vodafone Alapítvány,
melyek a technológia segítségével hozzájárulnak az egészségügyi ellátás hatékonyabbá
tételéhez vagy támogatják a digitális eszközök használatának népszerűségét az
egészségügyi szektorban.
A Bolygónk és Fenntarthatóság kategóriában olyan innovatív, digitális megoldásokat
várnak, amelyek hozzájárulnak a környezettudatosság széleskörű elterjesztéséhez és a
környezet megóvásához.

„Az idei kategóriák meghatározásakor is figyelembe vettük társadalmunk már meglévő és újonnan
fellépő kihívásait, köztük a környezetvédelem kérdéskörét, illetve a világjárvány révén felmerült
nehézségeket, melyek az oktatás és az egészségügy területén keletkeznek. Az elmúlt időszak
rávilágított, hogy hatékonyabban kell fellépnünk ezeken a területeken, és saját vállalati
tevékenységünk mellett a magánszemélyeket és a vállalkozásokat is arra kell ösztönöznünk, hogy
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felkarolják ezeket a társadalmunk működése szempontjából alapvető fontosságú területeket.” –
mondta el Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyaroszág Vállati Kapcsolatokért Felelős
Vezérigazgató-helyettese, az Igazgatóság tagja.
A Vodafone Digitális Díjra idén is várják mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások – nonprofit
szervezetek és startupok – jelentkezését. A pályázat összdíjazása 15 millió forint, ami
kiemelkedőnek számít ma Magyarországon a vállalatok által kiírt pályázatok között.

„A világjárvány hatására a telekommunikáció, a technológia minden korábbinál fontosabb
szerepet tölt be az életünkben, hiszen ezek segítségével tudjuk tartani a kapcsolatot
szeretteinkkel, tanulhatunk, dolgozhatunk. Az életünk talán már sohasem lesz olyan, mint
korábban, de ez a most zajló változás egyben lehetőség is arra, hogy közösen egy jobb,
fenntarthatóbb digitális világot teremtsünk. Épp ezért óriási szerepük van most azoknak a
nagyszerű innovátoroknak, akik digitális megoldásaikkal az oktatás és az egészségügy jobbá
tételét, valamint a fenntarthatóság megteremtését szolgálják.” – mondta el Amanda Nelson, a
Vodafone Magyarország Vezérigazgatója.
2021-ben a Vodafone Digitális Díj zsűrijéhez digitális oktatási, egészségügyi és fenntarthatósági
szakértők is csatlakoztak. Így Dr. Solymár Károly Balázs (a zsűri elnöke; Digitalizációért Felelős
Helyettes Államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium) és Dr. Orbán Anita (Vállalati
Kapcsolatokért Felelős Vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja, Vodafone Magyarország)
mellett az idei évben Litkai Gergely, a Dumaszínház tulajdonosa és produkciós vezetője, Pistyur
Veronika, a Bridge Budapest ügyvezetője, Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója, Dr. Erdős
Sándor, Digitális Kórházi Angyal, valamint Váczi Dorka, Digitális Oktatás Angyal fogja értékelni a
beérkező pályázatokat.

„Soha nem látott mértékűre nőtt az igény azokra a digitalizáció területén dolgozó szakemberekre,
akik ezt az összetett rendszert különböző szemszögből átlátják, és olyan megoldásokat alakítanak
ki, amelyekkel az életünk jobbá, hatékonyabbá válik” – mondta dr. Solymár Károly Balázs. Az
Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára
hozzátette: „Kulcsfontosságú feladatunk, hogy Magyarország az elsők között legyen az

infokommunikációs, 5G-n alapuló szolgáltatások kialakításában és használatában egyaránt, ehhez
pedig magasan képzett szakemberekre van szükségünk. A jövőt az olyan fiatal informatikusok
alakítják, akik rugalmasak, innovatívak, és képesek ötleteiket folyamatosan továbbfejleszteni. Azt
gondolom, hogy jó úton járunk, hiszen ezen célok elérését olyan kezdeményezések szolgálják,
mint például a Vodafone Digitális Díj.”

------ HÁTTÉRANYAG -----Technikai információk:
1. A Vodafone Digitális Díjjal kapcsolatos információk és a jelentkezési lap a
következő linken érhetők el: https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-atarsadalomert#digitalis_dij
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2. Kategóriák:
-

Digitális Oktatás

-

Digitális Egészségügy

-

Bolygónk és Fenntarthatóság

3. Pályázati időszak: 2021. február 11. – 2021. április 20.
4. Zsűri:
-

Dr. Solymár Károly Balázs, Digitalizációért Felelős Helyettes Államtitkár, Innovációs
és Technológiai Minisztérium

-

Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország Vállalati Kapcsolatokért Felelős
Vezérigazgató-helyettese, az Igazgatóság tagja

-

Litkai Gergely, a Dumaszínház tulajdonosa és produkciós vezetője

-

Pistyur Veronika, a Bridge Budapest ügyvezetője, Oktogon Ventures partner

-

Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója

-

Dr. Erdős Sándor, a Vodafone Magyarország Alapítvány Digitális Kórházi Angyala

-

Váczi Dorka, a Vodafone Magyarország Alapítvány Digitális Oktatási Angyala

További információk:
Jeschek Hajnalka

Halmosi Imola

Vodafone Magyarország
+36 70 946 4484
sajto@vodafone.com

HPS Communication
+36 30 894 1299
halmosi.imola@hps.hu

A Vodafone-ról
A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő
érdekében. Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk
véghez társadalmunkban. Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat,
és – amint arra a világjárvány is egyértelműen rámutatott – létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok
működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus fontosságú szektorok üzemeltetésében, mint az
oktatás vagy az egészségügy.
A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati
szolgáltatója. Afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 45 millió ember számára teszi lehetővé a
mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes
hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. december 31-i állapot szerint több
mint 300 millió mobilügyfelünk van, köztük több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és
22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 118 millió IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot.
Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és gyermekgondozási szabadságra vonatkozó irányelveink,
valamint a nők és lányok technológiai szerepének erősítése révén. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy az egész
társadalom számára lehetővé tegyük az oktatáshoz és a digitális készségek fejlesztéséhez való hozzáférést.
Tiszteletet mutatunk mindenki iránt, fajra, etnikumra, fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, nemi identitásra,
meggyőződésre, kultúrára vagy vallásra való tekintet nélkül.
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Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-re 50%-kal csökkentjük az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2025-ig villamos energiánk 100%-át
megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk,
továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk.
További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn
oldalunkat itt.

A Vodafone Magyarország Alapítványról
A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 25 országban hozta létre helyi alapítványát. Az
alapítványok elsődleges célja a digitális esélyegyenlőség megteremtése, melyet a helyi ügyek felkarolása által
valósítanak meg.
A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, megalakulása óta több mint 1,5 milliárd forint
támogatást nyújtott Magyarországon. Legfontosabb célja, hogy programjain keresztül a technológiát a közjó
szolgálatába állítsák, ezáltal jobbá és egyszerűbbé téve az emberek mindennapjait.
Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó
eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon!
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