„Az Ügy” pályázati kiírás
Magyar Telekom Nyrt. és az MTM-SBS Televízió Zrt. a "TV2" műsorszolgáltatás üzemeltetője és jogosultja - a
továbbiakban: TV2, együtt Kiírók - "Az Ügy" elnevezéssel pályázatot hirdetnek Magyarországon bejegyzett
alapítványok vagy egyesületek - továbbiakban civil szervezetek - részére, amelyek közhasznú tevékenységet
folytatnak a gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének,
környezetvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, stb. területén.

Pályázati feltételek
 A jelentkezés alapvető feltétele az alapítványi vagy egyesületi társasági forma.
 Jelentkezni a csatolt jelentkezési lap kitöltésével, valamint az azon szereplő mellékletek
megküldésével lehet.
 A pályázatban a pályázónak be kell mutatnia alaptevékenységét, valamint egy pontosan
meghatározható célt, a megvalósításhoz szükséges költségigénnyel együtt.
 Kérjük, hogy amennyiben van, a maximum három oldalban megírt részletes programhoz
mellékeljenek fényképeket is.
 A bemutatás terjedelme maximum 3 gépelt, A/4-es oldal lehet.
 Egy pályázó csak egy pályázati céllal pályázhat.
 A pályázat teljes anyagát CD-n is mellékelni kell.
 Politikai, vallási valamint felekezeti célokat szolgáló szervezet, program a pályázati lehetőséggel nem
élhet.
A pályázat csak akkor érvényes, ha az itt felsorolt formai követelményeknek megfelel, ha a pályázó a pályázati
adatlapot és annak mellékleteit is megküldi.
A pályázat beérkezésének határideje: 2009. február 10.
A határidő után megküldött pályázatok érvénytelenek.
Beküldés postai úton az alábbi címre:
„A Magyar Telekom hozzáad” program Kuratóriuma, 1541 Budapest.
A borítékra kérjük írják rá „Az Ügy”.

A pályázatok értékelése
A pályázatokat 3 főből álló társadalmi zsűri értékeli, és választja ki azt a 8 pályázót (valamint 2 tartalék
pályázót), amelyekről egy-egy (vágott) 30 perces dokumentumfilm készül.
A zsűri a nyolc kiválasztott pályázót írásban értesíti 2009. március 31-ig.
A pályázati anyagokat a zsűri nem őrzi meg és nem küldi vissza.

További információk
A dokumentumfilmeket a TV2 - négy-négy film sugárzásával 2009. félévkor és év végén – tűzi műsorra.
A dokumentumfilmben bemutatásra kerül a nyertes pályázók munkája, szereplői azok a hétköznapi hősök,
akik önzetlen és áldozatos munkájukkal segítik a civil szervezet munkáját, illetve a pályázati cél
megvalósulását.
Kiírók fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a zsűri által kiválasztott 8 szervezet esetében
időközben, vagy a forgatás megvalósítása során együttműködési problémák merülnek fel, a pályázót a
lehetőségből kizárják, helyette a zsűri által megjelölt 2 tartalék pályázók valamelyikét jelölik meg
kedvezményezett szereplőként.
A TV2-n bemutatott dokumentumfilmek alapján a televízió nézők a Magyar Telekom vezetékes és mobil
hálózatából kezdeményezett hívások illetve sms-ben küldött szavazatai alapján dől el, hogy a sorozatban
bemutatott célok, civil szervezetek milyen elosztásban nyerik el a Magyar Telekom által felajánlott
adományokat.
A telefonos szavazás (hívás/sms) ára 200 Ft1, amely összeget a Magyar Telekom teljes egészében annak a
szervezetnek utal tovább, amelyre a néző szavazatát adta.
A Magyar Telekom által felajánlott adományok: egy sorozaton (négy film) belül a legtöbb szavazatot kapott
civil szervezet 5 millió forint, a másik három civil szervezet a nézők szavazati arányától függetlenül egyenlő
mértékű, 1-1 millió forint adományban részesül.
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Dominó előfizetéssel rendelkezők kivételével az összeg áfamentes.

