„Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért”
PÁLYÁZATIFELHÍVÁSA
2017/2018. évekre

gyermek üdültetés támogatására

1. A pályázat célja
Az „Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért” és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ), mint az
Alapítvány alapító okiratában jegyzett Alapító pályázatot hirdet a 2017/2018. években a kereskedelmi ágazatban
szociálisan rászorulók – elsősorban a szakszervezeti tagok – gyermekeinek a nyári szünidő alatti
táboroztatásának elősegítésére, anyagi támogatására.
Támogatható programok típusai:
 kulturális, művészeti, sport, szabadidős, nyelvi táborokban, programokon való részvétel
2. A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg összesen: 2 millió forint
3. Igényelhető támogatás:
Az Alapítvány a táboroztatás költségét a rászorultsági feltételek fennállása esetén 50%-os mértékben, de
maximum 20 ezer Ft értékben téríti meg.
A támogatási összeg átutalása az igénylő nevére és címére szóló, a táborban való részvételt igazoló áfá-s számla
ellenében bankszámlára utalással történik.
4. Feltételek:
 betöltött 6. életév
 felső korhatár 14. életév
 az igénylést benyújtó munkavállaló alapbére a 2018. évben a bruttó 230.000 Ft-ot nem haladja meg
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a szülők, ahol a családban 2 vagy több gyermek
nevelkedik, valamint azok, akik gyermeküket egyedül nevelik.
A támogatás a gyermek személyéhez kötődik, ezáltal ha mindkét szülő a kereskedelemben dolgozik, csak egyikük
részesülhet ugyanazon gyermek után támogatásban.
Az elbírálás során előnyt jelent a hat havi igazolt szakszervezeti tagság.
5. Jelentkezés módja:
A www.keralapitvany.hu honlapról letöltött, vagy a csatolt mellékletben szereplő jelentkezési lap kitöltése, és a
szükséges dokumentumok beküldése


e-mailben a keralapitvany@gmail.com címre, vagy



postai úton kizárólag tértivevényes ajánlott küldeményként (cím: Alapítvány a Kereskedelmi
Dolgozókért, 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.)

6. A jelentkezés időtartama:
2017. június 1. – 2017. augusztus 15. és

2018. június 1. – 2018. augusztus 15.
7. A pályázatok elbírálása:
A jelentkezési határidőn belül a szükséges mellékletekkel együtt beérkezett pályázatokat az Alapítvány
kuratóriuma bírálja el beérkezési sorrendben.
A jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt a tábor kiválasztását követően kell beküldeni, majd a beérkezéstől
számított 1 héten belül megtörténik a jogosultság elbírálása a kiírásban meghatározott feltételek, és a beküldött
dokumentumok alapján. A döntésről az Alapítvány értesítést küld a pályázónak.
Abban az esetben, ha a csatolandó dokumentumok közül bármelyik hiányzik, a Kuratórium a jelentkezési lapot
hiánypótlásra visszaküldi a pályázónak. A hiánypótlási felhívással kiküldött pályázat újbóli beküldése új
pályázatnak minősül, és az elbírálásnál az újbóli beküldés dátuma irányadó.
A támogatási összeget a tábor által – a szülő nevére és címére – kiállított számla beérkezését követően, 15 napon
belül utalja át az Alapítvány.
8. A pályázati forrás kimerülése
A pályázatra szánt keretösszeg kimerülése esetén, az Alapítvány a beérkezett pályázatok számának
függvényében dönt további keret rendelkezésre bocsátásáról, vagy amennyiben azt szükségesnek találja, a
döntést átengedi az Alapítónak.
9. A pályázati kiírás érvényessége
2017. június 1. – 2017. augusztus 15. és 2018. június 1. – 2018. augusztus 15.
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