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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 Egészségügy, Digitális Oktatás, 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 akár ötletszintű 

projekttel is lehet pályázni. 

 

 

3. Mi az időzítése a Vodafone Digitális Díj pályázatnak? 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. április 20. 

A pályázatok támogatásáról szóló döntés határideje: 2021. június 30., mely időpont a 

járványhelyzet függvényében módosulhat. 

 

 

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.  

                                                           
1 A kategóriákról jelen dokumentum 4. oldalán talál részleteket 
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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; 

 pályázó fényképes személyazonosító iratának (személyi igazolvány, útlevél vagy 

jogosítvány) másolata; 

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#digitalis_dij
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 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.  

 

 

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#digitalis-dij
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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 Egészségügy 

Ebben a kategóriában olyan digitális innovációkkal lehet nevezni, amelyek az egészségügy 

digitalizációját támogatják vagy a technológia segítségével könnyítik meg az egészségügyi 

ellátásra szorulók életét. 

 

Példák a korábbi Digitális Díj nyertes pályázatai közül: 

 

Erdős Sándor – OncoVR  

 

Az OncoVR projekt célja, hogy VR foglalkozások 

segítségével megkönnyítse a daganatos betegségben 

szenvedő gyermekek hosszú kórházi bennfekvését. 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. 

DokiLab Kft. – DokiApp A DokiLab Kft. által fejlesztett DokiApp egy telemedicina 

szolgáltatást kínáló applikáció, amely a pácienseket és az 

appban elérhető orvosokat párosítja, és 

videókonzultációra kínál lehetőséget egy zárt, 

biztonságos rendszerben. Az app használatával 

elkerülhetjük az időpontkérést és a sorbanállást a 

rendelőkben, emellett a háziorvosi ellátás is 

tehermentesíthető.  

Szegedi Melinda – e-Fásli Szegedi Melinda e-Fáslija egy olyan borogatás, amelyet 

digitálisan lehet hőszabályozni. A megoldás így a 

digitalizációnak köszönhetően kiküszöböli a 

hagyományos hőterápia nehézségeit. Melinda a nyertes 

projekt keretében a hőterápiás készüléket orvosi eszköz 

irányába szeretné továbbfejleszteni. 

OrthoPred Kft. – PORC-O-GO Az OrthoPred Kft. PORC-O-GO elnevezésű, mesterséges 

intelligencia és 5G által támogatott vizsgálati 

rendszerének célja a valós idejű adatfeldolgozás és 

visszajelzés segítségével a helytelen mozgásminták és 

kóros mozgásszervi elváltozások videofelvételek alapján 

történő korai azonosítása. A projekt 2020-ban az 5G 

Különdíjat nyerte el. 
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Digitális Oktatás 

Ebben a kategóriában olyan innovatív digitális megoldásokat várunk, amelyek a digitalizáció 

segítségével megkönnyítik és hatékonyabbá teszik az oktatást – legyen szó akár távoktatásról, akár 

klasszikus tantermi oktatásról. 

 

Példák a korábbi Digitális Díj nyertes pályázatai közül: 

 

Móra-BOOKR Kids Kft. – 

BOOKR Suli 

A BOOKR Suli egy interaktív, animált hangoskönyveket 

tartalmazó alkalmazás és egy tanári adminfelület 

segítségével járul hozzá ahhoz, hogy a diákok 

megszeressék az olvasást. A Digitális Díjat elnyert projekt 

keretében interaktív digitális tanagyagok fejlesztése fog 

megvalósulni a hetedikes korosztály számára. 

ExaMe Learning Kft. – ExaMe 

e-Learning Platform 

Az ExaMe Learning Kft. által fejlesztett ExaMe e-Learning 

segítségével a diákok egyetlen applikációból tudnak 

felkészülni az érettségi vizsgáikra, azokból a 

tananyagokból, melyeket a kiadók és tanárok a hozzá 

fejlesztett platformon keresztül a töltenek fel az appba. A 

Vodafone Digitális Díj segítségével a pályázók a 

fejlesztésen túl 500 hátrányos helyzetben lévő 

érettségiző diáknak kívánnak ingyenes tananyagot 

biztosítani. 

 

Bolygónk és Fenntarthatóság 

Ebben a kategóriában olyan digitális zöld megoldásokkal lehet nevezni, amelyek bolygónk 

védelmét szolgálják 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 Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) Alapítvány a 2019-es 

pályázat díjazottja lett. Az általuk fejlesztett 

Hulladékvadász applikáció illegális szemétlerakók ellen 

küzd állampolgári segítséggel. Az app használatával 

azonosíthatók és felszámolhatók az illegális hulladék-

lerakatok, így közösségi összefogással tehetünk egy 

élhetőbb, tisztább és környezettudatosabb világért. 

ff. next – EcoMate Az EcoMate egy olyan innovatív, mobile-first megoldás, 

ami ötvözi a pénzügyi és a környezeti tudatosságra 

nevelést. Az applikáció fő funkciói segítenek hogy 

pénzügyileg tudatosabb döntéseket hozzunk – ehhez 

társul a személyes karbonkibocsátás monitorozása, 

melynek révén nyomon követhetjük személyes 

széndioxid-kibocsátásunkat. 

WWF Magyarország 

Alapítvány – WWF Lábnyom 

Az app egy olyan hiánypótló eszköz, amely elsőként 

számolja ki egyéni ökológiai lábnyomunkat valós itthoni 
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applikáció adatokra támaszkodva, emellett pedig mindennapi 

hasznos tippeket és rendszeres kihívásokat is ad annak 

csökkentésére. A WWF célja az applikációval, hogy minél 

többen mérjék, kövessék és apróbb lépésekkel 

csökkentsék ökológiai lábnyomukat, ezáltal valódi 

társadalmi és környezeti hatást teremtve. 

Pancsa Emese Zsuzsanna – 

Compocity 

Pancsa Emese Zsuzsanna Compocity elnevezésű 

okoskomposztáló eszköze leegyszerűsíti és széles körben 

is elérhetővé teszi a komposztálás folyamatát, és ezzel 

nagyban hozzájárul a környezettudatos életmódhoz. Az 

eszközhöz készült applikáció közösségépítő funkciót is 

céloz: a felhasználók csoportokat, közös célokat 

jelölhetnek ki, melyeket közösen valósíthatnak meg. A 

megoldás 2020-ban a Vodafone Dolgozói Különdíját 

nyerte el. 

 

 

6. Mikor értesítenek a pályázatom elbírálásáról? 

 

A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére várhatóan 2021. június 30.-ig kerül sor, mely 

időpont a járványhelyzet függvényében módosulhat. 

 

 

7. Kihez fordulhatok a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel? 

 

Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén: 

 

Csider Gyöngyvér, vodafonedigitalisdij@effekteam.hu, +36 (70) 653-9906 

 

 

A TÁMOGATÁS MEGVALÓSÍTÁSA 

 

1. Ha nyerek, meddig kell megvalósítanom a projektet? 

 

A pályázatra benyújtott projektet a nyerteseknek a Vodafone Magyarország Alapítvánnyal történt 

szerződéskötést követő 6 hónapon belül kell megvalósítani. 

 

 

2. Hogyan történik a támogatás kifizetése? 

 

A nyertesekkel a Vodafone Magyarország Alapítvány a nyilvános eredményhirdetést követő 1 

hónapon belül köt szerződést. A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére a szerződés 

megkötését követő 15 napon belül kerül sor. 

 

3. Ki és hogyan köt szerződést a nyertes pályázókkal? 

 

mailto:vodafonedigitalisdij@effekteam.hu
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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 követő 1 hónapon belül 

kerül sor. 

 

A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni nonprofit, forprofit 

szervezeteknek: 

 a szervezetet létesítő alapító okirata (alapszabály vagy alapító okirat); 

 a Civil szervezetek névjegyzékéből (https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-

szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses) vagy központi céginformációs 

rendszerből (https://www.e-cegjegyzek.hu/) lekért bírósági kivonat/forprofit szervezetek 

esetén cégkivonat; 

 aláírási címpéldány, aláírás minta; 

 a szervezet bankszámláját vezető bank bankszámla igazolása. 

 

 

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; 

 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. 

                                                           
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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C2 General 

 

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.  

 

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. 


