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SZABAD SZOFTVER PÁLYÁZAT 2022
Az FSF.hu Alapítvány pályázatot ír ki szabad szoftverek fejlesztése, népszerűsítése és honosítása témakörben. A pályázók köre: bármely magyarországi természetes vagy jogi személy.
A pályázatra biztosított keretösszeg 4 millió forint. Egy pályázó több pályázatot is nyújthat be.
Egy pályázat maximális támogatási összege 1 millió forint. Várhatóan 4-12 pályázat részesül
részleges vagy teljes támogatásban a benyújtott pályázatok minőségének függvényében.
Pályázni bármilyen szabad szoftver fejlesztéssel, honosítással, vagy szabad szoftverekkel
kapcsolatos oktatási, népszerűsítési témájú munkával lehet.
A pályázat módja: A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a palyazat2022@fsf.hu címre. Minden pályázó 3 napon belül elektronikus visszajelzést kap pályázatának befogadásáról,
amennyiben a pályázó nem kapja meg a visszajelzést, úgy kérjük a pályázat elküldésének megismétlését.

A pályázat formai követelményei
A pályázati anyag jól áttekinthető, az összes szükséges információt táblázat formában tartalmazza (és nem folyószövegbe rejtve). Tartalmaznia kell egy összefoglaló lapot, mely táblázatos formában az alábbi információkat tartalmazza:
• pályázat címe,
• pályázók neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail, postacím),
• pályázott összeg,
• pályázati cél rövid összefoglalása (legfeljebb 500 karakter),
• pályázat teljesülésének határideje (szerződéstől számítva),
• olyan pályázat esetén, amely értelmesen különválasztható feladatokat tartalmaz, táblázat az alábbi tartalommal: feladatok, határidők, pályázott résztámogatási összeg.
A teljes pályázatnak tartalmaznia kell a következő információkat:
• pályázó (aki a pályázati feladatot elvégzi) pontos megnevezése (amennyiben többen végzik a munkát, úgy ez valamennyi résztvevőre vonatkozik),
• a pályázó(k) eddigi szabad szoftveres illetve egyéb tevékenységének bemutatása, referenciák (legfeljebb 1 oldal),
• a pályázati feladat rövid összefoglalása (legfeljebb 1 oldal),
• a pályázati munka eddig elvégzett lépései, jelenlegi állapota (legfeljebb 1 oldal),
• várható eredmények, felhasználószám, stb. bemutatása,
• felmerülő feladatok, mérföldkövekre bontva, a mérföldkövek leírásával,
• amennyiben a pályázat típusa megengedi, úgy a pályázati munka kerüljön olyan részcélokra bontásra, amelyek önállóan is támogatható, használható részfeladatok,
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• ha szükséges, a pályázati munka hosszabb kifejtése.
A nagyobb átláthatóság érdekében a pályázatok összefoglaló lapját (a kapcsolati információk kivételével), közzétesszük a weboldalunkon. A teljes pályázati anyagokat viszont csak a
beküldők kifejezett engedélyével publikáljuk, mert ezek bizalmas információkat is tartalmazhatnak.

A pályázat elbírálásával kapcsolatos információk
A pályázatokat az FSF.hu Alapítvány kuratóriuma bírálja el. A kuratórium fenntartja a
jogot arra, hogy amennyiben nem érkeznek megfelelő szakmai színvonalú pályázatok, vagy
a pályázatok várható eredményei nem állnak összhangban az igényelt támogatással vagy az
alapítvány céljaival, úgy nem osztja ki a teljes keretösszeget. A kuratórium fenntartja a jogot,
hogy a megpályázott összegnél kevesebb összeget ítéljen meg a pályázónak, de csak abban az
esetben, ha a részösszegből megvalósítható egy önállóan is támogatható részfeladat.
A pályázat nyertesei megbízási szerződést kötnek az Alapítvánnyal a támogatott feladat
végrehajtására, és a támogatást a nyertes pályázók a feladat szerződésszerű végrehajtása után
kapják meg (részszámlázás önálló részcélok teljesülése esetén lehetséges).

Elbírálási szempontok
A kuratórium a pályázatok elbírálásánál az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
• a pályázat szakmai megalapozottsága,
• kapcsolódás más szabad szoftveres projektekhez, fejlesztésekhez,
• a várható eredmények és a felhasználószám.
Az elbírálásnál előnynek számít:
• ha a pályázat hiánypótló fejlesztés, dokumentáció, oktatási anyag elkészítésére irányul,
• ha a pályázó ezelőtt is folytatott eredményes szabad szoftveres tevékenységet,
• ha a pályázati munkához a pályázó önerőt vagy önkéntes munkát is biztosít,
• ha a pályázó a feladat megvalósításában már ért el részcélokat.
A pályázat beadási határideje: 2022. november 5., éjfél. A pályázat elbírálási határideje
és eredményhirdetése: 2022. november 7-én, 10 órakor, az fsf.hu blogján. A szerződéskötések
az elbírálás után azonnal elkezdődnek. A nyertes pályázatok megvalósulásának határideje
2022. december 25., éjfél.

Az FSF.hu Alapítvány kuratóriuma
Kelt: Budapest, 2022. október 20.
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