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Pályázati felhívás és útmutató
Kiíró: Informatika a Látássérültekért Alapítvány
A pályázat címe: Használt asztali számítógépek és laptopok adományozása
Kódja: HSZG-2021
Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi informatikai
eszközök adományozására:
1. Használt átvizsgált asztali számítógép (monitorral, billentyűzettel, egérrel, jogtiszta
Windows 10 licenccel, JAWS for Windows szoftverrel)
2. Használt, átvizsgált laptop (jogtiszta Windows 10 licenccel, JAWS for Windows
szoftverrel)
Egy pályázó csak egy eszközre nyújthat be pályázatot.
Kiosztható mennyiség: A kiosztandó eszközök a pályázatok beérkezésének sorrendjében
kerülnek kiosztásra, a rendelkezésre álló forrás erejéig. Amennyiben több pályázat érkezik be,
mint amennyi eszköz rendelkezésre áll, akkor az adományok elosztása beérkezési sorrendben
történik.
Pályázók köre:
1. Használt asztali számítógépre pályázatot nyújthat be minden 18. életévét betöltött
Magyarországon élő, magyar állampolgárságú látássérült magánszemély.
2. Használt laptopra pályázatot nyújthat be minden olyan 8 és 20 év közötti
Magyarországon élő, magyar állampolgárságú látássérült tanuló, aki a pályázat
benyújtásának időpontjában részt vesz a közoktatásban.
A 18 év alatti pályázók esetén az adatlap törvényes képviselőre vonatkozó részét is ki kell
tölteni, amely a törvényes képviselő adatait és hozzájáruló nyilatkozatát tartalmazza! Ennek
elmaradása esetén a pályamű formai hiba miatt elutasításra kerül.
A pályázat társpályázatra nem ad lehetőséget.
Pályázati útmutató és adatlap
- online adatlap: kitölthető és benyújtható a pályázati oldalon
- útmutató és adatlap a postai beküldéshez letölthető az alapítvány oldaláról a
http://www.infoalap.hu/palyazatok aloldalról
- igényelhető a helpdesk@infoalap.hu e-mail címen
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igényelhető levélben az Informatika a Látássérültekért Alapítvány postacímén,
INFOALAP, 1580 Budapest, Pf. 35.

Kötelezően csatolandó melléklet:
1. A látássérültség tényét igazoló okirat fénymásolata vagy képfájlba szkennelt változata,
amely lehet
- az MVGYOSZ által kiadott tagsági igazolvány fényképes, személyi adatokat
tartalmazó oldala vagy
- a vakok személyi járadékát megállapító határozat megfelelő oldalai vagy
- a fogyatékossági támogatást megállapító határozat vagy
- az Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleménye vagy
- az RSZSZ szakértői bizottságának I. fokú szakvéleménye (komplex) vagy
- az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vagy a Magyar Államkincstár által
kiadott hatósági igazolvány, mely igazolja a fogyatékossági támogatásra, illetve a
felemelt összegű családi pótlékra való jogosultságot.
A pályázat beadásának módja:
1. A pályázat benyújtása postai úton
A postára adás határideje: 2021. április 30. éjfél
A pályázatokat az alábbi címre kérjük postára adni:
Informatika a Látássérültekért Alapítvány
1580 Budapest Pf. 35
Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel töltsék ki! A postai úton beküldött
adatlapokat minden esetben a pályázó lássa el aláírásával, akkor is, ha egy általa
megbízott személy tölti ki azt! A pályázatokat egy példányban kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati adatlapot, és a mellékleteket egy borítékban
kell beküldeni.
A borítékra kérjük, írják rá a pályázati kódot: HSZG-2021
2. A pályázat e-mailes benyújtása
A benyújtás határideje: 2021. április 30. éjfél
Az e-mailes benyújtás címe: palyazat@infoalap.hu
A pályázati adatlap sikeres benyújtásáról értesítést kap a pályázó. Kérjük, hogy az emailhez csatolja a pályázat kötelező mellékletének szkennelt dokumentumát!
Kérjük, hogy tömörített képfájl formátumot használjon (javasolt: jpg vagy pdf).
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3. A pályázat online benyújtása
A benyújtás határideje: 2021. április 30. éjfél
Az online benyújtás linkje itt érhető el.
A pályázati adatlap sikeres kitöltéséről az ott megadott e-mail címre értesítést kap a
pályázó. Kérjük, hogy egy erre küldött válasz e-mailhez csatolja a pályázat kötelező
mellékletének szkennelt dokumentumát!
Kérjük, hogy tömörített képfájl formátumot használjon (javasolt: jpg vagy pdf).
A pályázati adatlapot az említett beküldési módok egyikén elegendő eljuttatni
alapítványunkhoz.
Formai követelmények
Az adatlap kitöltése nélkül, vagy határidő után benyújtott, a kötelező mellékletet nem
tartalmazó valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat érdemi vizsgálat
nélkül elutasítjuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!
Ezért kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy az adatlapot hiánytalanul töltsék ki és
csatolják a kötelező mellékletet! Ezek hiányában a pályázat formai okból elutasításra
kerül.
A pályázattal kapcsolatos információk:
A pályázattal vagy az adatlap kitöltésével kapcsolatban részletes információt az
alapítvány ügyfélszolgálatos munkatársaitól lehet kérni, telefonon az (1) 273-3188-as
vagy a (70) 295-9288-as telefonszámon, illetve e-mailben a helpdesk@infoalap.hu
címen.
A pályázati feltételekről információ olvasható az alapítvány honlapján
(www.infoalap.hu), ahonnan a pályázati adatlap is letölthető.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2021. május 15.
Az alapítvány a támogatottakat a pályázat benyújtási módjának megfelelően e-mailben vagy
levélben értesíti, névsorukat honlapján közzéteszi.
Budapest, 2021. március 31.
Informatika a Látássérültekért Alapítvány
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