Pályázati felhívás
A Digitális Jólét Nonprofit Kft.
Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája
céljainak megvalósítása érdekében, az Okosóvoda Start Program keretében
pályázatot hirdet
magyarországi óvodák számára ingyenes honlapszolgáltatás igénybevételére.

A pályázat kiírásának időpontja: 2018. május 29.
A pályázatok beküldésének határideje: 2018. június 30.

A pályázati felhívás célja:
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJ Nkft.) az Okosóvoda Start Program keretében magyarországi óvodák
számára pályázati lehetőséget kínál ingyenesen igénybe vehető honlapszolgáltatásra. A 2019. június
30-ig tartó időszakra vonatkozóan, a pályázati eljárásban kiválasztott 100 óvoda egységes
szolgáltatásként, kész arculati elemeket tartalmazó modulokból a saját igényeinek megfelelően
alakíthatja ki honlapját.
A program támogatja a digitális kultúra és kompetencia fejlesztését, valamint Magyarország Digitális
Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS) által képviselt médiatudatosság, médiaműveltség fejlesztését,
illetve kommunikációs csatornaként szolgál a gyermekvédelem és biztonság, szankcióalkalmazás és
segítségnyújtás témakörben megjelenő publikációk óvodák és szülők felé történő közvetítésében.
Igénybe vehető szolgáltatás:
A pályázati eljárásban a szakmai Bíráló Bizottság által kiválasztott intézmények 2018. szeptember 1-től
vehetik igénybe a DIY (Do-It-Yourself, azaz Csináld magad!) honlapkészítő szolgáltatást. Az óvodák
egységes szolgáltatásként, kész arculati elemeket tartalmazó modulokból a saját igényeiknek
megfelelően alakíthatják ki honlapjukat. A honlapon Magyarország Digitális Gyermekvédelmi
Stratégiájával (DGYS) kapcsolatos szakmai információk automatikusan megjelennek.
A nyertes pályázók 2019. június 30-ig vehetik igénybe a honlapszolgáltatást és a honlap kialakítására,
üzemeltetésére vonatkozóan egy munkatársuk számára ingyenes felkészítést, valamint 1500 MB
tárhelyet, 1 db .hu domain nevet és 3 db e-mail címet kapnak, ingyenesen. A DJ Nkft.- vel szerződésben
álló szolgáltató a szolgáltatás ideje alatt folyamatosan a rendelkezésükre áll.
Jelen pályázati felhívás alapján 100 óvoda veheti igénybe a honlapszolgáltatást a fenti feltételek
szerint.

Pályázati feltételek:
Jelen pályázati eljárásban olyan magyarországi telephellyel rendelkező állami, egyházi, alapítványi és
magán fenntartású óvodák nyújthatnak be pályázatot, akik még nem rendelkeznek saját, önálló
honlappal.
Pályázni az óvodavezető által aláírt és kitöltött jelentkezési lap benyújtásával lehet, amelyet az
okosovoda@djnkft.hu e-mail címre 2018. június 30-ig kell elküldeni. A jelentkezési lapot annak minden
sorát kitöltve az óvodavezető által aláírva pdf. formátumban kell megküldeni a kiíró számára.
Érvénytelen az a pályázat, melyet nem írtak alá, nem megnyitható a csatolt melléklet, nincs minden
sora kitöltve, illetve nem csatolták a mellékletet.
A pályázatok elbírálásának rendje:
A pályázatokat a pályázatot kiíró A DJ Nkft. által felkért, szakemberekből álló 5 tagú Bíráló Bizottság
bírálja el. A Bíráló Bizottság a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
-

-

a megfelelő földrajzi eloszlás érdekében törekszik arra, hogy minden megyéből és a fővárosból
5 óvoda számára nyíljon lehetőség a szolgáltatás igénybevételére,
a jelen pályázatban kiválasztott óvodák tekintetében törekszik arra, hogy mind állami, mind
alapítványi/magán, mind egyházi óvoda szerepeljen a kiválasztott intézmények között, akik
még nem rendelkeznek saját, önálló honlappal,
amennyiben ugyanazon a területen, ugyanazon fenntartói körből több intézmény pályázik, úgy
a Bíráló Bizottság az intézménybe járó óvodások létszáma alapján dönt.

Kiértesítés:
A pályázat elbírálásának ideje: 2018. július 31.
A pályázatot kiíró DJ Nkft. a jelentkezőket 2018. augusztus 15-ig elektronikus úton értesíti az elbírálás
eredményéről.
A pályázati eljárásban kiválasztott óvodák részére a kiíró megküldi a DJ Nkft.-vel szerződésben álló
szolgáltató elérhetőségét annak érdekében, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
megállapodásokat az óvodák a szolgáltatóval megköthessék. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.
Amennyiben valamely kiválasztott óvoda nem kívánja igénybe venni a honlapszolgáltatást, akkor azt
köteles elektronikus úton jelezni. Azon kiválasztott óvodák helyett, akik 2018. szeptember 30-ig jelzés
nélkül nem kötnek szerződést a Bíráló Bizottság másik óvodát választ.
Adatkezelési nyilatkozat:
A pályázók a jelentkezési lap kitöltésével hozzájárulásokat adják ahhoz, hogy nyertessé nyilvánításuk
esetén, az abban feltüntetett adatok a kiíróval szerződésben álló szolgáltatást nyújtó társaság részére
megküldésre kerüljenek. A pályázók természetes személy képviselői a jelentkezési lap aláírásával
megerősítik, hogy ők maguk és a kapcsolattartásra kijelölt személyek a személyes adataik 2011. évi
CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) szerinti
kezeléséhez hozzájárulnak.

Jelentkezési lap
a DJ Nkft. által biztosított
óvodai honlapszolgáltatás igénybevételére

Pályázó intézmény adatai
Pályázó óvoda teljes neve:
Cím
Megye
Település megnevezése
Településtípus (város, község stb.)
Utca
Házszám
Irányítószám
Fenntartó megnevezése:
Fenntartó kijelölt kapcsolattartója:
Elérhetősége:
Óvodások várható létszáma 2018/2019 évben
A pályázó hivatalos képviselője (az intézmény
vezetője, aláírásra jogosultja)
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:
Kapcsolattartó személy adatai (amennyiben
eltér a hivatalos képviselőtől)
Név:
Beosztás:
Telefon:
E-mail cím:
A honlapszolgáltatás igénybevételére felkészítő
képzésen résztvevő óvodai munkatárs adatai
Név:
Telefon:
E-mail-cím:
Kérjük, röviden (min. 1200, max. 3000 karakter) indokolja miért tartja fontosnak egy önálló intézményi
honlap létrehozását:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dátum:

Név:
Aláírás:
PH

A pályázathoz kérjük csatolni az alábbi dokumentumot: Az intézmény alapító okiratát szkennelve (PDF
formátumban).

