Pályázati felhívás
WiFi Falu, Baranya megye
1. A

PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja az ingyenes otthoni internet és olcsó számítógép biztosítása mély
szegénységben élık részére.
Az EU minisztereinek rigai állásfoglalása (2006. június 11) szerint az internet hozzáférhetıvé
tétele, az e-befogadás kiemelten fontos feladat. Szociális Internet Szolgáltató Nonprofit Kft.
(1142 Budapest, Tengerszem u. 28 a továbbiakban: Támogató) célja a hátrányos helyzető
térségek, a halmozottan hátrányos helyzető családok internet-hozzáférésének támogatása. A
Támogató olyan tehetséges fiataloknak és családjaiknak (a továbbiakban: végfelhasználók)
könnyíti meg a világhálóra kapcsolódást akik kitörési pontot látnak az internetben, és saját
erıforrásaikat is készek megmozgatni ezért. Ezzel a Támogató a társadalom perifériájára
szorult rétegek esélyeit javítja, különösen a nehezen megközelíthetı vidéki területeken.
A PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA. A nyertes pályázók települése drótnélküli internetes
hálózathoz (WiFi) jut. Az ehhez szükséges internet-elıfizetést 2009-ben a Támogató
ingyenesen biztosítja. A nyertes pályázók vállalják, hogy részletfizetési kedvezményt adnak a
végfelhasználóknak a gépvásárláshoz. A végfelhasználóknak a Támogató partnerei olcsó,
felújított, internetezésre alkalmas, a szükséges szoftverekkel feltelepített számítógépeket kínál
megvásárlásra. A Támogató a számítógéphez fél éves garanciát és ingyenes helyszíni internetoktatást is biztosít.
2. K IK

PÁLYÁ ZHATNAK ?

Pályázatot nyújthatnak be az alábbi szervezetek:
– Települési Önkormányzatok
– Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzatok
– Helyi civil szervezetek, Támogatóok, melyek alapító okirata tartalmazza a cigányság,
vagy a mély szegénységben élık, valamint a halmozottan hátrányos helyzetben élık
segítését.
A felsorolt szervezetek egy-egy településrıl együttesen (konzorciumban) vagy önállóan is
pályázhatnak. A konzorciumban pályázóknak a 4. pontban elıírt feltételek teljesítésében
együtt kell mőködniük - különös tekintettel a végfelhasználók kiválasztására. Az elbírálás
során a konzorciumban pályázók elınyt élveznek.
A felhívásra kizárólag azon szervezetek nyújthatnak be pályázatot
– amelyeknek a székhelye Baranya megyében az 1. sz. Mellékletben felsorolt
települések valamelyikén van
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A Támogató fenntartja a jogot, hogy az együttmőködési megállapodástól egyes
végfelhasználók vagy települések esetében elálljon, amennyiben a domborzati viszonyok
vagy technikai problémák nem teszik lehetıvé a terület ellátását drótnélküli internettel.
A pályázat elbírálása során prioritást élveznek a 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet
szerinti, komplex programmal segítendı leghátrányosabb helyzető kistérségekben lévı
települések.
3. A TÁMOGATÓ

ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

 DRÓTNÉLKÜLI INTERNET (WIFI) A TELEPÜLÉSEN. A nyertes pályázók településén a
Támogató kiépít egy Internet hozzáférést biztosító drótnélküli WiFi hotspot-ot, melyet
térítés nélküli biztosít.
 INTERNET-ELİFIZETÉS 2009. DECEMBER 31-IG. A Támogató az általa kiépített WiFi
hotspot révén, egy internet-szolgáltatón keresztül 2009. december 31-ig ingyenesen
biztosítja a végfelhasználóknak az Internet elérést, mely idıszak alatt a nyertes
pályázó a végfelhasználóktól nem szedhet térítési díjat. 2010. január 1-tıl a nyertes
pályázók az internetelıfizetés költségeit saját döntésük alapján átvállalhatják a
végfelhasználók helyett, vagy költségmegosztási alapon jogosultak feléjük
továbbterhelni.
 OKTATÁS. A Támogató ingyenes 1 napos digitális írástudás oktatást szervez a
számítógépet és internetet kezdı szinten ismerı végfelhasználók számára; az
oktatáson való részvétel minden pályázaton szereplı végfelhasználónak kötelezı. A
résztvevık – számítógép segítségével – gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztva
kapnak információt arról, hogy milyen lehetıségek rejlenek a világháló használatában,
és mindezt hogyan lehet kiaknázni. A Támogató emellett vállalja, hogy a
kedvezményezett településen egy fı „Wifi Falu gazda” képzését biztosítja, ezzel
kompetenciát nyújtva a helyben kezelhetı problémák megoldásához.
4. A PÁLYÁZÓKNAK A KÖVETKEZİ FELTÉTELEKET KELL
BIZTOSÍTANIUK
 A VÉGFELHASZNÁLÓK KIVÁLASZTÁSA. A Támogató a nyertes pályázókkal köt
együttmőködési megállapodást. A nyertes pályázók vállalják, hogy saját településükön
a célcsoport, azaz a a potenciális végfelhasználók körében meghirdetik a programot és
a jelentkezık közül kiválasztják azon végfelhasználókat, akik megfelelnek jelen
pályázati felhívás 5. pontjában elıírt feltételeknek. A programban településenként
minimum 10, maximum 60 végfelhasználó vehet részt. A program településszintő
meghirdetéséhez szükséges kommunikációs anyagokat a Támogató biztosítja – jelen
pályázati felhíváshoz mellékelve.
 RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY BIZTOSÍTÁSA A VÉGFELHASZNÁLÓKNAK: A
felhasználó megvásárolja a kedvezményes árú számítógépeket a Támogató
közremőködésével. Az eszközök megvásárlásához az Önkormányzat segítséget
nyújthat visszatérítendı szociális segély formájában. A végfelhasználó a gép átvétele
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elıtt köteles kifizetni az elsı részletet, melynek mértéke 5.000 Ft, a
Önkormányzatnak. A Támogató által javasolt és közremőködésével megvásárolható
számítógép konfiguráció a WiFi vevı egységgel és fél éves garanciával együtt bruttó
30.000 Ft.
A TÁMOGATÁSI FOLYAMAT, PÉLDA KONKRÉT SZÁMOKKAL KIFEJEZVE

–

A végfelhasznló megvásárolja a számítógépet. Az Önkormányzat 5 hónapon
keresztül 25000 Ft-ot biztosít saját forrásából a végfelhasználónak. A
végfelhasználók az elsı részletet (5.000 Ft/végfelhasználó) a számítógép átvétele
elıtt fizetik be a nyertes pályázónak. Ezzel egyidejőleg kötelezettséget vállalnak
arra, hogy a fennmaradó összeget a következı 5 hónap alatt, havi 5.000 Ft/fı
összegben törlesztik a nyertes pályázónak.

–

Ha a végfelhasználónak van már számítógépe, (vagy azt máshonnan szerzi be),
akkor vásárolhat WiFi vevı egységet önmagában is, melynek ára bruttó 15.000 Ft.

–

Az ilyen végfelhasználók is beleszámítanak a jelen felhívásban elıírt minimum 10
fıbe.

–

A pályázó a befolyt részletekbıl - igény esetén - további visszatérítendı szociális
segélyt adhat, újabb felhasználók csatlakozásához. Így 2009 május 31.-ig a
pályázó folyamatosan növelheti a végfelhasználók számát, maximum 60-ig.

 A WIFI TELEPÍTÉS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA. A nyertes pályázó vállalja, hogy a
WiFi antenna és központ elhelyezéséhez szükséges tornyot, vagy más magas
épületben az épület használatát térítés nélkül biztosítja, és az épület/építmény
tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát beszerzi. A nyertes pályázó vállalja továbbá,
hogy gondoskodik az eszközök (WiFi központ) áramellátásáról (230V) és biztonságos
elhelyezésérıl.
 ÖNRÉSZ, PÁLYÁZATI DÍJ NINCS.
5. A VÉGFELHASZNÁLÓK KIVÁLASZTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A pályázat végsı célcsoportja: a mély szegénységben élı végfelhasználók. A Támogató az
alábbi feltételeket határozza meg, amelyek valamelyikének a végfelhasználónak meg kell
felelnie:
a.) azon családok, amelyekben gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek él,
b.) azon családok, amelyekben rendszeres szociális segélyben részesülı(k) él(nek),
c.) azon családok, igénylık, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegét (a pályázat benyújtásakor hatályos mérték szerint),
d.) azon családok, amelyek a fentieken kívül, egyéb rendszeres szociális ellátásban
részesülnek,
e.) azon családok amelyekben az egyik, vagy mindkét családfenntartó munkanélküli.
A végfelhasználók elbírálása során elınyt élveznek:
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a 3 vagy több gyereket nevelı családok,
azon családok, ahol halmozottan hátrányos helyzető gyermek van a családban, illetve
azok a családok, amelyekben mindkettı szülı munkanélküli, vagy az egyedülálló
szülı munkanélküli.

A Szolgáltatás igénybevételére jogosultak azon intézmények, amelyek az alábbi feltételek
valamelyikének megfelelnek:
a.) azon szociális ellátási rendszerben mőködı intézmények, amelyek nem termelnek
profitot
b.) azon szociális ellátási rendszerben mőködı intézmények, amelyek fenntartói
forráshiányos költségvetéssel mőködnek
c.) azon szociális intézmények, amelyek hátrányos helyzető embereket
gondoznak,felügyelnek különös tekintettel a halmozottan egészségügyileg hátrányos
helyzetben lévıkkel foglalkozókra
A Szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak azon intézmények, amelyek megfelelnek az
alábbi feltételek valamelyikének:
a.) azon intézmények, amelyek haszonszerzı tevékenységet folytatnak, és elızı évi
pénzügyi mérlegük pozitív eredménnyel zárt.
b.) azon intézmények, amelyek más, területi lefedettségő internetszolgáltatóval
kizárólagos szerzıdése áll fenn, a szerzıdés lejártáig
c.) azon intézmények, amelyek állami vagy önkormányzati adóhatóság felé fennálló
köztartozása van.
d.) azon intézmények, amelyek nem az elızı pontban foglalt tevékenységi körök
egyikében mőködnek.
Kizáró ok: nem lehet végfelhasználó, aki az elmúlt 1 évben hatályos, szélessávú internet
hozzáférést biztosító szerzıdéssel rendelkezett vagy rendelkezik valamely internet
szolgáltatóval
A benyújtandó pályázathoz a végfelhasználók listáját mellékelni kell.
6. A

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Jelen pályázat keretében a Támogató 10 nyertes pályázóval köt szerzıdést
A pályázati adatlap és a kötelezıen benyújtandó mellékletek mintája a felhíváshoz csatolva
található. A pályázati felhívás a pályázati adatlappal és mellékleteivel együtt képezik a
pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges feltételeket.
A pályázat kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázati adatlap sem tartalmában,
sem formájában nem módosítható.
A pályázati adatlapot 1 eredeti és 2 másolati példányban hiánytalanul, minden kérdésre
választ adva és az elıírt dokumentumok csatolásával (az egyes példányokat külön-külön
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összefőzve) a következı címre kell eljuttatni, tértivevényes küldeményként, kizárólag postai
úton:
Szociális Internet Szolgáltató Nonprofit Kft.
1142 Budapest Tengerszem u. 28
A pályázat 2009. február 18. napján kerül meghirdetésre és 2009. március 6. napján kerül
lezárásra. A két idıpont között a pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani. A benyújtott
pályázatok értékelése folyamatosan történik. A döntésrıl a pályázók hivatalos értesítést
kapnak.
Hiánypótlásra egyszer van lehetıség, a hiánypótlásra felhívó levélben közöltek szerint.
Amennyiben a hiánypótlást a pályázó nem teljesíti, pályázata kizárásra kerül. Ebben az
esetben a következı hónapban – a pályázat lezárásáig – újabb pályázatot benyújthat.
További felvilágosítás a Támogató infovonalán (telefonszám: 06-704130038) kérhetı.
A pályáztató fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát. Errıl valamennyi
pályázót értesíti.

Benyújtandó mellékletek
-

-

Pályázati Adatlap
Kötelezettségvállaló nyilatkozat (1.sz. melléklet)
Pályázó vezetı szervének (önkormányzat esetében a képviselı-testületnek)
határozata a pályázat feltételeinek elfogadásáról és a hivatalos
képviselı/polgármester felhatalmazása nyertesség esetére a együttmőködési
megállapodás aláírására (2.sz. melléklet)
A potenciális végfelhasználók listája és a végfelhasználók egyéni adatlapjai
(3.sz. melléklet)
Civil szervezet pályázó esetén a szervezet bejegyzését igazoló 60 napnál nem
régebbi, eredeti bírósági kivonat
A pályázatot aláíró hivatalos képviselı eredeti aláírási címpéldánya, vagy a
cégszerő képviseleti aláírási jogot igazoló okmány
Konzorciumi forma esetén: a konzorciumi partnerrel közös döntéshozatalról
készült jegyzıkönyv hitelesített másolata
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M ELLÉKLET

Adorjás
Alsószentmárton
Aranyosgadány
Áta
Babarcszılıs
Baksa
Bánfa
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmindszent
Bogdása
Bürüs
Cún
Csamóta
Csányoszró
Dencsháza
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávasztára
Egyházasharaszti
Endrıc
Felsıszentmárton
Garé
Gerde
Gilvánfa
Gordisa
Gyöngyösmellék

Hegyszentmárton
Hirics
Hobol
Ipacsfa
Kákics
Kásád
Katádfa
Kémes
Kemse
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdér
Kisharsán
Kisherend
Kistamási
Kistapolca
Kistótfalu
Kisszentmárton
Kórós
Kovácshida
Kökény
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Márfa
Markóc
Marócsa
Matty
Molvány
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Nemeske
Ócsárd
Okorág

Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Pécsbagota
Peterd
Pettend
Piskó
Rádfalva
Rózsafa
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Sumony
Szaporca
Szava
Szentdénes
Szentegát
Szörény
Teklafalu
Tengeri
Téseny
Túrony
Újpetre
Vajszló
Várad
Vejti
Velény
Vokány
Zádor
Zaláta
Zók
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KÉRDÉSEK

Nálunk már van internetszolgáltatás, WiFi is.
Pályázhatunk?

- Igen. A pályázat azokat célozza meg, akik mély
szegénységben élnek, és anyagi helyzetük miatt most nem
tudnak elıfizetni az internetre. A végfelhasználók között
viszont nem lehet olyan, akinek már van internet-elıfizetése.

Nagyon sok jelentkezı van,
hogyan válasszunk ki 10et?

- Maximum 60 végfelhasználót tud kiszolgálni a WiFi
központ. Selyeben, az elsı próbatelepítés során ezt úgy
oldották meg, hogy a feltételeknek megfelelı jelentkezıket
kisorsolták.

Az önkormányzat rosszul
áll, nincs 250.000,forintunk, amit 5 hónapig
nélkülözhetnénk.

- Ebben az esetben lehetıség van banki hitel felvételére is.

Milyen számítógépeket
ajánl a Támogató 30.000,Ft-ért?

- A programban felújított Pentium III-as gépeket kínálunk,
384 MB memóriával, 20 GB merevlemezzel, DVD olvasóval
és az internetes telefonáláshoz szükséges fejhallgatóval és
mikrofonnal (+ természetesen monitorral, egérrel,
billentyőzettel). A gépekben van WiFi kártya, és az ár
tartalmazza az antennát is. A gépekre a szállító fél év
garanciát vállal. A gépeken az ingyenes Linux operációs
rendszernek speciálisan a helyi igényeknek megfelelıen
kialakított verziója fut, a szükséges programokkal. A gép
alkalmas az internetezésre, gyerekjátékok futtatására, van
rajta irodai programcsomag (szövegszerkesztı,
táblázatkezelı), zenelejátszó és video-nézı program.
Ugyanakkor nem alkalmas a látványos, nagy grafikai
igényeket támasztó lövöldözıs, szimulációs játékok
futtatására.

Milyen gyors az internet?

- Az internet annyira gyors, hogy lehet rajta kis mérető
videókat nézni. Általában 8 Mbit/sec sávszélességet biztosít
a Támogató, ez elég 60 végfelhasználó kiszolgálására.
Lehetıség van arra, hogy az elsı projektben telepített
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falvakban meggyızıdjenek az internet minıségérıl.
Mibe kerül majd az
internet-elıfizetés egy év
múlva?

- Ma egy 8 Mbit/sec-es ADSL elıfizetés kb. 15.000,- Ft/hó
áron érhetı el. Ezt az elıfizetést osztjuk szét a jelentkezık
között. Mai árakon számolva, feltéve, hogy 10
végfelhasználó van, fejenként 1.500,- Ft/hó lenne az
internetezés díja. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az
internetezés ára csökken, a végfelhasználók száma nı, tehát
valószínő, hogy ez egy év múlva jóval olcsóbb lesz. Arra is
lesz mód, hogy az önkormányzat vállalja ezt a havi költséget,
és a Támogató is tervezi, hogy további pályázatokat fog
hirdetni a következı évi elıfizetések fedezésére, erre
azonban a pályázat meghirdetésének idején nem vállalhat a
Támogató kötelezettséget.

A végfelhasználók
kiválasztási feltételei között
szerepel: azon családok,
amelyek a fentieken kívül,
egyéb rendszeres szociális
ellátásban részesülnek. Ez
mit jelent?

- A szociális törvény által meghatározott, rendszeres
szociális ellátást, (mindegy, hogy pénzbeni vagy
természetbeni), amit e feltételek között nem határoztunk meg
konkrétan. Pl.: ápolási díj, lakásfenntartási támogatás,
közgyógyellátás, stb.

