Pályázati feltételek
A pályázat kiírásának alapelvei
Az ISzT azon pályázatokat támogatja melyek kapcsolódnak az informatikához, az internethez, annak
használatához, társadalmi, strukturális vagy tartalmi fejlődéséhez.
Ezen belül kiemelt előnyt élvez:
• a magyar tartalom internetes megjelenésének támogatása,
• ha a támogatott projekt a magyar internet felhasználói számára különösen hasznos,
• ha a támogatott projekt az egyesület tagsága számára különösen hasznos,
• ha az adott szervezetet/projektet már korábban támogattuk és annak tapasztalatai pozitívak.
Előnyt élvez:
• ha a támogatott projekt internetes szakmai célzatú, hozzájárul a hazai internet
• fejlődéséhez, jobbításához, elterjedéséhez,
• ha a támogatott projekt társadalmi hasznossága nagy,
• ha a támogatott projekt kiemelt célközönsége a fiatalok, idősek, hátrányos helyzetűek,
fogyatékkal élők.
2015. év kiemelt témái:
• gyermekek, fiatalkorúak védelme az interneten,
• IPv6.
• Szabad szoftver
Az előnyt élvező projektek esetében is elsősorban olyan társadalmilag hasznos projektek kerülnek
támogatásra, amelyek esetében az üzleti rendszerű, piaci alapú fejlesztés és/vagy fenntartás nem
működőképes, amelyek marketing pozíciója, lehetősége rossz.
Támogatott témakörökre példák: informatikai (főként internettel kapcsolatos) biztonság, felhasználók
tájékozottságának hatékony növelése, magánszemélyek számára ingyenesen elérhető programok vagy
szolgáltatások melyek a kártékony tartalmak veszélyeit vagy hatásait csökkentik (kéretlen emailek,
adathalász üzenetek, kártékony kódot terjesztő levelek, …).
Nem támogatható olyan projekt, amely valamely területen meglévő piaci versenyre várhatóan érezhető
hatást gyakorol (pl. piaci, üzleti hatása miatt valamely egyesületi tagnak konkurenciát csinál). Szerzői
jogdíjak a támogatásból nem finanszírozhatók, a támogatott projekt eredményeképpen létrejött,
szolgáltatott tartalom szabadon (ingyen) hozzáférhető kell legyen. A projektek eredményei - ha
releváns - szabad licenc alatt kerüljenek publikálásra (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/ 4 .0/,
GPLv3+, …).
Nem kerül támogatásra olyan pályázat ahol a Támogatási Bizottság döntése alapján a pályázati
kérelem nincs összhangban a feltételezhető valós tevékenységekkel, az általában előforduló
költségekkel.
Az ISzT tagjainak érdekkörébe eső pályázati tételek esetén (informatikai vagy internetes
szolgáltatások, informatikai eszközbeszerzések) dönthet úgy hogy a pályázati összeg helyett az
igényelt tételt egy vagy több tagja biztosítja és az ellenérték nem a pályázónak hanem a szolgáltatást
nyújtó tagnak kerül kiegyenlítésre. A kiválasztás a pályázó által megadott specifikáció alapján
történik, a tagok ajánlatai alapján az ISzT elbírálása szerint.

A fenti feltételek irányadóak, azokat az ISzT saját belátása alapján módosíthatja vagy felülbírálhatja;
az ISzT jogosult a pályázatokat akár indoklás nélkül elutasítani.
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A pályázat ismertesse a projekt tárgyát.
Tartalmazza a projekt hosszú távú (elérendő) célját vagy céljait (lehetőség szerint
konkrétumokkal alátámasztva).
A pályázat a teljes projektet tartalmazza, ne csak az ISzT által támogatott részeit (ez szükséges
a projekt megvalósíthatóságának és hasznosságának eldöntéséhez); a nem támogatott részek
esetén kerüljön megnevezésre azok finanszírozásának forrása. (A nem támogatott részek
részletes bontása nem szükséges.) Lehetőség szerint a terv tartalmazza ha egy támogatás nem
biztos, illetve mi változik a projektben ennek elmaradása esetén.
Amennyiben a pályázó az adott teljes projektre más pályázati vagy támogatási forrásokat is
igénybe vesz akkor ezek forrása és nagysága kerüljön feltüntetésre.
Tartalmazza részletesen a pályázott tevékenységeket: a tevékenységek pontos bontását olyan
mélységben mely alapján az adott tevékenység pontos mibenléte megállapítható; tartalmazza a
tevékenységek mérőszámait (darab, munkaóra, szükséges emberi erőforrás mennyisége /
fajtája, server kiépítettség, kampány részletes tételei és érintett cégek, programozási feladat
specifikáció, …) és az erre fordítandó összegeket.
o Új pályázók (üzemeltetési tapasztalatokkal a projekt tekintetében nem rendelkező)
esetében a bontást csak belátható, ésszerű mélységben és részletességgel kell
megadni.
Tartalmazza az egyes részfeladatok megvalósulási idejét, határidejét.
3 millió Ft feletti pályázat esetén – kivéve ha ez nem értelmezhető – szükséges a maximum
Hathavonkénti beszámoló, mely alapján a következő rész kifizetésre kerül. A terv tartalmazza
ezen időpontokban várható elvégzett részfeladatok megnevezését is.
Amennyiben a projekt esetén értelmezhető a pályázat tartalmazza, hogy az mikor és milyen
módon lesz várhatóan fenntartható ISzT támogatás nélkül.
A projektterv pontosan jelölje meg hogy résztámogatás esetén (ha a pályázó az igényelt összeg
50-30-20%-át kapja meg) a résztevékenységek melyike valósítható meg teljesen, melyike a
mérőszámok és összegek arányában csökkentve, illetve melyek azok, amik résztámogatás
esetén kimaradnak vagy nem teljesíthetőek. (Megjelölés hiányában a résztámogatás a felsorolt
mérőszámok alapján történik.)
Az ISzT alapvetően egy teljes projekt teljes költségeinek maximum 75%-át támogatja, melytől
a pályázó részletes indoklása és saját döntése alapján eltérhet.

Beszámoló
•

•

A beszámolónak tételesen megnevezve kell tartalmaznia minden támogatott tételt (pl.
„minősítési rendszer” esetén a minősített szervezetek pontos felsorolását, a minősítési
folyamat pontos és részletes leírását, a minősítést végzők számának és pontos munkaóráinak
megjelölését, a minősítés ismétlésének módját vagy várható idejét, stb.).
A beszámolóban kerüljön jelölésre az, ha egy alvállalkozó a pályázótól gazdaságilag nem
független (közös tulajdoni viszony, rokon, …).
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A beszámolónak tartalmaznia kell minden a tervben szereplő tételt mennyiséggel együtt,
jelezve ha az nem valósult meg.
Ha a pályázó nem teljesíti a pályázati kérelemben jelzett és az elnyert pályázat összegével
összhangban levő vállalásait, akkor a pályázat teljesítési határidejének lejáratát követően
hathavonta részteljesítési beszámolót kell beadni a pályázat teljesítési határidejének lejáratát
követő maximum négy éven keresztül (vagyis általában az elbírálástól számított öt évig)
addig, míg a vállalásai nem teljesültek. Ezen idő alatt új pályázatot nem nyújthat be.
A pályázó dönthet úgy hogy a teljesítésre nem került pályázati részre eső támogatást a
kiutalásától számított jegybanki alapkamat kétszeresével növelve visszafizeti, mely esetben a
nyitott pályázata lezárásra kerül és újból pályázatot nyújthat be

