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A Fináncokért Alapítvány kuratóriuma az alábbi pályázati szabályzatot alkotja:

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT
Jelen pályázati szabályzat az alapító okirat 6. pontjában leírt kulturális tevékenység el segítése, a
szakszervezeti és testületi hagyomány ápolása, a sportélet támogatása, a tömegsport és az egészséges
életmódra való nevelés, a tagok munkajogi képzése, a kulturális élet javítása, és egyéb társadalmi
rendezvények támogatása érdekében az alábbi szabályokat hozzuk:
1. Az alapító az alapítvány részére a fenti célokra negyedéves ütemezésben biztosítja a forrásokat,
melyek minden évben külön kerülnek meghatározásra. Az erre elkülönített összeget csak pályázati
célokra lehet felhasználni, átcsoportosításra nincs lehet ség.
2. Pályázatot nyújthat be minden olyan csoport, szervezet, alapszervezet és közösség, amely
elfogadja, és egyetért és betartja a pályázat ezen szabályait. A pályázatot 2 példányban kérjük
benyújtani.
3. Elbírálás havonta, általában a hónap 3. hetében történik a negyedéves kereteken belül. Ha a
negyedévre ütemezett forrás elfogy, akkor a kérelem a következ negyedévre kerül át. Az
alapítvány úgy kívánja támogatni a pályázókat, hogy legfeljebb 50 %-ig járul hozzá a program
vagy a rendezvény költségeihez. A pályázónak rendelkeznie kell saját forrással, az alapítvány ezt
csak kiegészíti. A kiutalt összeget maradéktalanul fel kell használni és a felhasználásával az
alapítványnál 30 napon belül el kell számolni.
4. Ha a program meghiúsul, a kiutalt összeget az alapítvány számlájára vissza kell utalni. Ha a
program más id pontban kerül megrendezésre, akkor az alapítványt e-mailben kérjük értesíteni a
változásról.
5. Az egy eseményre igényelhet összeg nem haladhatja meg a 100.000,-Ft-ot, országos esemény
esetén a 300.000,-Ft-ot. Ha az alapítványnak a forrása sz kös és nem a kért összeget ítéli meg,
akkor e-mailen értesíti a pályázót, hogy a rendelkezésére bocsátandó összeget igényli-e vagy
eltekint a program megtartásától. Ha 48 órán belül válaszol e-mailen a pályázó, hogy elfogadja az
alacsonyabb összeget is, akkor a következ hónap elejére az összeg kiutalásra kerül. Ha a kisebb
összeget a pályázó nem fogadja el, kérelmére a pályázat átütemezhet a következ negyedévre,
vagy az átütemezés elutasítása esetén – nyilatkozata alapján - tárgytalannak tekintjük.
6. A pályázatnak tartalmaznia kell a következ elemeket:
- pályázó neve, címe, telefon, e-mail cím, számlaszám
- a program, esemény, rendezvény neve, ideje
- az igényelt összeg
- el kalkuláció a költségekre
- a rendelkezésre álló saját forrás igazolása
- szándék nyilatkozat: a tagság vagy a szervezet minimum 50 %-os létszámának eredeti
aláírásukkal igazolt írásbeli nyilatkozata, hogy részt kívánnak venni a programon, vagy
rendezvényen
- a pályázó elfogadja, hogy az elbírált és a kiutalt összegr l, valamint a rendezvényr l a
nyilvánosságot a honlapon tájékoztatjuk (pályázó neve, megítélt összeg, rendezvény helye
és ideje).
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7. Az alapítvány a kért összeget csak átutalással teljesíti a pályázó által megadott számlaszámra.
Abban az esetben, ha a rendezvény részvev i adják össze az önrészt kérjük fizessék be arra
számlára amire az utalást kérik, és a pályázathoz csatolják az önrészt igazoló számlamásolatot.
8. Az a pályázó, aki a fent leírtakat nem veszi tudomásul, nem akarja alkalmazni, vagy az
elszámolásnak nem tesz eleget, vagy valótlan adatokkal számol el, vagy nem arra a pályázati célra
használja fel az az alapítvány pályázataiból a továbbiakban automatikusan kizárásra kerül.
9. A pályázatokat az alapítvány az alábbi szempontok alapján bírálja el, ami egyben fontossági
sorrend is:
- a programon résztvev k létszáma, azon belül a szervezeten belüli arányszám
- a rendelkezésre álló pénzösszeg
- a beérkezés sorrendje
10. Az elszámolás a pályázó nevére kiállított számlák másolatával történik.
11. Az Alapítvány külföldön lebonyolított rendezvényeket nem támogat.
12. Sportegyesületek vagy sport szakosztályok, klubok sporttevékenységét csak abban az esetben
támogatja, ha az, az egészséges életmódra és a sport tevékenység népszer sítésére irányul, aminek
tömegsport jellege van. Lehet leg ez egy id pontban megszervezett rendezvényre vonatkozik,
nyilvános és nagy közönséget érint.
13. A versenysportot és a leigazolt egyéni sportolókat és csapatokat és olyan versenyt, amelyeken
ilyen leigazolt versenyz k és csapatok indulnak kizárólag, az Alapítvány nem támogatja.
14. A Kuratórium döntött az olyan pályázatokról, amelyek a testület szervezésében, mint kihelyezett
munkaértekezlet mellett kulturális, szociális programok tartására kérnek támogatást. Az
állásfoglalásunk a következ , ha ezt a testület szervezi és munkaértekezlet vagy bármilyen más
szakmai értekezlet is van a programban az Alapítvány az ilyen rendezvényeket nem támogatja a
továbbiakban. A Pályázat kifejezetten sport, szociális, kulturális rendezvényeket kíván támogatni,
melyeknek nincs szakmai célja. Egyidej leg módosítottuk a pályázati szabályzatot ezen
kikötéssel.

A Pályázati Szabályzat rendelkezéseit 2012. szeptember 26.-ától kell alkalmazni.
Budapest, 2012. szeptember 26.
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