Hadigondozottak Közalapítványa
1055 Budapest, Balaton utca 7-11.

Pályázati felhívás
Hadigondozottak Közalapítványának Kuratóriuma
PÁLYÁZATOT HIRDET
a hadigondozás szellemiségének ápolása, a hadigondozottak erkölcsi elismerésére való
törekvés és a kapcsolódó kegyeleti tevékenység támogatására

Pályázók köre: Magyarországon működő, bíróság által nyilvántartásba vett egyesületek,
szövetségek, civil szervezetek melynek tagjai többségében hadigondozottak (hadirokkantak,
hadiözvegyek, hadiárvák, hadigyámoltak, hadigondozottak családtagjai, volt hadiárvák, volt
hadigyámoltak, volt hadigondozottak családtagjai).

Pályázni lehet:
a) szervezeteket érintő évfordulók, hadi eredetű fogyatkozást szenvedetteknek
emléket állító megemlékezések, rendezvények lebonyolítására, ide értve
- a meghívókat, tájékoztató leveleket a hadigondozottak létszámával azonos
mennyiségben,
- a terembérleti díjat,
- a rendezvényen fellépők díját (rendezvényenként legfeljebb 20.000,- Ft),
- hadigondozottak rendezvény helyszínére történő utazásának igazolt költségeit
(vonat, busz, taxi, saját gépkocsi használat költségei),
- rendezvényen felszolgált hideg/meleg ételeket, alkoholmentes italokat,
b) a szervezet tevékenységét bemutató kiadványok elkészítésére, ide értve
- a nyomdai költségeket, fénymásolást,
c) kegyeleti megemlékezésekre koszorú (alkalmanként 1 db)
d) a rendezvények szellemiségéhez köthető ajándékra az alábbiak szerint
- rendezvényenként legfeljebb 5.000,- Ft/fő értékben,
50 fő alatti a hadigondozotti taglétszám esetén 3 fő részére,
51-100 fő hadigondozotti taglétszám esetén 5 fő részére,
101 fő feletti hadigondozotti taglétszám esetén 7 fő részére,
- ajándékként adható: könyv, könyvutalvány, emléktárgy (pl. a szervezet
logójával ellátott tárgy), édesség.

Pályázható keretösszeg: 1 millió Ft, azaz egymillió forint
A támogatás formája: A pályázók részére vissza nem térítendő támogatás.
A pályázati kiírás egyfordulós és országos.

Pályázni formanyomtatvány (Pályázati adatlap) benyújtásával lehet, amely letölthető a
www.hadigondozottak.hu honlapról, vagy átvehető a Közalapítvány kezelő szervénél
(Magyar Államkincstár 1054 Budapest Vadász utca 16. 317/1.)
A pályázat benyújtása térítésmentes.
A pályázatokat személyesen a fenti címen, vagy postai úton a Közalapítvány kezelő szervéhez
címzett levél formájában lehet benyújtani. (Magyar Államkincstár Járadékokat és
Viszontgaranciákat Kezelő Főosztály 1372 Budapest Pf.:483)

Beküldési határidő: 2021. JÚLIUS 15.
A határidőn túl érkező, illetve hiányos pályázatokat a Kuratórium érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja.
A
támogatásban
részesülő
szervezetek
névsorát
www.hadigondozottak.hu weboldalon nyilvánosságra hozza.
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Az igényelt összeg odaítéléséről a Hadigondozottak Közalapítványának Kuratóriuma által
kijelölt Bizottság dönt.
A döntés határideje:
A döntésről a pályázók postai úton értesülnek.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.hadigondozottak.hu honlapon is közzétételre
kerülnek.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs
lehetőség.
A támogatás folyósításának feltétele az aláírt Támogatási szerződés.
Nem nyújthat be pályázatot:
a) az, aki az eljárásban vagy a pályázat elbírálásában döntés-előkészítőként
közreműködő vagy döntéshozó,
b) az a) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
c) az a-b) pont alá tartozó személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
d) olyan civil szervezet, amelynek az a)-b) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselője, a civil szervezet kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, a civil szervezet ügyintézője vagy képviseleti szervének tagja.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség és az
érintettség fennállásáról.
Nem részesülhet támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére
kötelezhető az a Kedvezményezett, amely






a kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól eltérően
használta fel,
nem a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően számolt el és / vagy
határidőre nem számolt el, illetve elrendelt visszafizetési kötelezettségét nem
teljesítette,
az elszámolás során előírt hiánypótlási kötelezettségét nem, vagy nem határidőn belül
teljesítette,
a Közalapítvány által pályázat kiírása nélkül juttatott támogatásban részesült és az
ebből eredő kötelezettségeinek nem vagy csak részben tett eleget.

A támogatás Pályázati felhívásban nem részletezett kérdéseit a Támogatási szerződés
tartalmazza.
A Pályázók a pályázati felhívással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai
kérdéseikkel a Hadigondozottak Közalapítványának kezelő szervéhez, személyesen vagy
elektronikus úton Wágner Róbertnéhez (Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Vadász utca
16. 317/1., ) wagner.robertne@allamkincstar.gov.hu) fordulhatnak.
Budapest, 2021. június 15.
Hadigondozottak Közalapítványának Kuratóriuma
Melléklet:

Támogatási szerződés tervezet
Adatkezelési tájékoztató
Pályázati adatlap

