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Az Év Digitális Faluja díj pályázati kiírás 

 

A díj meghatározása 

Az Év Digitális Faluja díj célja, hogy a települések képesek legyenek a lehető legnagyobb körben 

használni és bemutatni a digitális fejlesztéseket, kiaknázva a bennük rejlő adottságokat. A díjazás által 

széles körben megismerhetővé válnak a már létező hazai digitális jógyakorlatok is, elősegítve ezzel a 

települések közötti együttműködések kialakulását, a helyi közösségek erősítését és a térségszintű 

fejlesztések elterjedését. 

A pályázók köre  

A címre a digitális innovációkat alkalmazó – ötezer főnél kevesebb lakosú – magyarországi települések 

mellett a külhoni települések önkormányzatai pályázhatnak, akik a tárgyévet megelőző két évben nem 

részesültek a kitüntetésben.  

A pályázási eljárás 

Az Év Digitális Faluja díjra minden évben négy kategóriában lehet pályázni. A pályázatot a pályázó 

település önkormányzata a www.digitalisfalu.hu felületén, online nyújthatja be a pályázati űrlap 

kitöltésével és szükséges mellékletek (műszaki adatlap, leírás az alkalmazott digitális 

technológiák/szolgáltatások/eszközök vonatkozásában fotó-, videódokumentáció 

Opcionális: referencia hivatkozások a technológia bevezetését követően elért eredményekről, 

kapcsolódó tényadatok, statisztikák) megküldésével a pályázni kívánt kategóriá(k)ban.  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022.09.09.  

Hiányosan beérkezett pályázatok esetében hiánypótlási felhívás kerül megküldésre, mely nem 

teljesítése esetén a pályázat érvénytelen.  

A pályázatok elbírálása 

A benyújtott pályázatokat független szakmai bíráló bizottság értékeli a kategóriákhoz tartozó 

szempontrendszer alapján. A bíráló bizottság fővédnöke Balla Attila, a pályázat alapítója. 

1. Innovatív települési környezet  

A település fenntartható digitális mobilitási rendszereket alakít ki, ezzel növelve a helyi 

életminőség színvonalát, a település vonzerejét. A település társadalmi és gazdasági 

elérhetősége elősegíti a térségi szintű kapcsolati rendszerek kiépítését. A pályázó település a 

XXI. század környezeti és technológiai változásaihoz alkalmazkodva képes reflektálni és ezáltal 

dinamikusan fejlődni. 

Vizsgálati szempontok: 

- a beruházások, beszerzések a gazdasági-pénzügyi szempontok mellett a digitális 

településfejlesztési eszközök társadalmi hatásait figyelembe véve valósulnak meg 

- a település adottságaihoz illeszkedő, fenntartható mobilitási lehetőségek biztosítása 
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2. Fenntartható épített és természeti környezet  

A pályázó település helyi energiastratégiáját úgy alakítja ki, hogy a takarékossági 

potenciálokat, valamit a megújuló energiaforrásokat felmérje és ezeket digitális rendszerek 

segítségével optimalizálja, valamint folyamatosan monitorozza.  

Vizsgálati szempontok:  

- fenntartható erőforrásokra épülő települési környezet 

- a középületek és/vagy közterületek energetikai rendszereinek működtetése digitális 

technológiák alkalmazásával  

- klíma-adaptív település 

 

3. Innovatív társadalmi és közösségi jólét 

A település lehetővé teszi lakosai számára, hogy nyitott és együttműködő társadalomban 

éljenek, ahol a településvezetők a különböző társadalmi csoportok számára egyéni 

megközelítésben ismerteti meg a mindennapi digitális technológiák adta lehetőségeket. A 

lakosságnak lehetősége nyílik a település közösségi tervezésében való részvételben. 

Vizsgálati szempontok:  

- az alkalmazott digitális eszközök és technológiák társadalmi ismertetése  

- azok társadalmi beágyazódása 

- a közösségi tervezések alkalmával használt digitális eszközök 

- az új digitális technológiák bevezetése társadalmi párbeszéden alapszik 

 

4. Innovatív gazdasági ökoszisztéma  

A település fenntartható módon és a helyi gazdaság fellendülését ösztönözve fejlődik, valamint 

adaptálja a különböző szektorokban alkalmazható digitális technológiákat. Továbbá ezen 

digitális rendszerek segítségével kapcsolódik térségi gazdasági hálózatokba. 

Vizsgálati szempontok: 

- a helyi és térségi gazdasági hálózatok logisztikai folyamataiban alkalmazott digitális 

technológiák 

A díjjal elnyerhető jutalmak 

- Az Év Digitális Faluja 2022 elismerést igazoló közúti tábla  

- 1 éves ingyenes regisztráció az Okosváros Piactéren 

- Településszonda: A Településszonda a település számára készített, a településvezetés és a 

települési szervezetek munkáját segítő stratégiai fejlesztési dokumentumcsomag, amely a 

helyi és térségi helyzetelemzésre alapozva rajzolja fel a település problématérképét, illetve írja 

le a fejlesztés lehetséges irányait és feladat-, projekt-, illetve beruházás-szintű javaslatot 

fogalmaz meg a közeljövő cselekvési lehetőségeire vonatkozóan.  

- Okos falvak tanulmányút  

A díj átadása 

Az eredmény kihirdetésére és az ünnepélyes díjátadóra 2022. októberében kerül sor. 
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A cím viselésének szabályai  

A díj elnyerését követően az eredményt szimbolizáló jelzőtáblát adunk át a nyertes települések 

számára, amelyet a helységtábla vonzáskörzetében külön oszlopon kell elhelyezni. A kihelyezését 

követően a település egy éven keresztül köteles annak mindennemű megóvására. A tábla 

megkárosodása esetén a település köteles azt helyreállítani, melynek elmulasztása esetén a cím 

visszavonásra kerül. 

Záró rendelkezések  

A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a bírálat ideje alatt a pályázó településeket helyszíni 

szemle alkalmával megtekintse. 

 

 

 

*A Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. a pályázati feltételek változtatásának a jogát fenntartja.  

 


