
 
 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa (AmCham Alapítvány)  
nyílt pályázatot hirdet az alábbi címmel: 

„TARTALMAS SZABADIDŐ – SZÁRNYALÓ GYERMEKEK” 

 gyermekekkel foglalkozó Közép- és Dél-Dunántúli intézmények részére  

 
Az Alapítvány 2015-ben is támogatja a gyermekekkel foglalkozó intézményeket, és segíti Őket abban, hogy 
megvalósíthassák a terveiket.  
 
Célunk, hogy példaértékű projekteket/ szervezeteket – támogassunk, akik a nehéz körülmények ellenére is 
képesek hosszú távon gondolkodni, összefogni, motiválni egy kisebb-nagyobb közösséget, és a munkájukkal, az 
ötleteikkel, a kitartásukkal hozzájárulni egy program/fejlesztés sikeréhez, az elindulásához.  
 
Pályázók köre:  Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, alapítványok, egyesületek 
Régió szerint:  * Közép-Magyarország (Budapest és Pest megye) 
   * Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy és Tolna megye) 
  
 

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI: 
 
Pályázható kategóriák: 

1. Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, gyermekek oktatás-képzésére, a szabadidő 

hasznos eltöltésére irányuló programok 
2. Fogyatékkal élő (mentális, mozgás, hallás, látási fogyatékkal élők) fiatalok, gyermekek 

oktatás-képzésére, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programok 
 

Fontosnak tartjuk a tehetséget, alkotást és tudást elismerő/értékrendet közvetítő programokat. Az 
oktató/felzárkóztató programoknál előtérbe helyezzük az élményt nyújtó, aktív ismeretszerzésre serkentő programokat 

oly módon, hogy azok a gyermekeket kitartásra és a motiváció megőrzésére neveljék. A gyermekek fejlesztésénél 

külön hangsúlyt kapjanak a személyiségfejlesztő programok. 
 
A pályázati munka 2 részből álljon: 

 Ötletpályázat 
 Feltételrendszer és költségvetés kidolgozása 

 
Minden pályázónak egy ötletpályázatot kell benyújtania, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 a pályázó szervezet (és közösség) bemutatását; 
 a kiválasztott terület rövid bemutatását; 
 a projekt megtervezésének vázlatát; 
 az elképzeléseket arról, hogy hogyan fogják bevonni a hátrányos helyzetű gyermekcsoportokat a 

folyamatba. 

 Önkéntesekkel megvalósíthatónak tartott feladatok, megmozdulások (itt alapítványunk célja az, hogy 
önálló programelemként önkéntes munkásokat mozgósítana és vinne a programba segítségnyújtásként) 

 előnyt élveznek a természetbarát megoldásokat is tartalmazó pályázati anyagok 
 10% önrészt fel kell mutatnia 

 
Rendelkezésre álló keretösszeg: 1,5 millió forint  

A támogatás formája: vissza nem térítendő anyagi támogatás. 
Egy szervezet csak egy programmal pályázhat. 
 

Pályázhatnak: Magyarországon bírósági nyilvántartásba bejegyzett, a program céljának megfelelő 
szervezetek (alapítvány, egyesület, közhasznú társaság, szövetség), amelyek létesítő okirata szerint 18 év 
alatti gyermekek támogatásával, segítésével, fejlesztésével, testi-lelki állapotuk előremozdításával 

http://forrasfigyelo.hu/palyazat/k%E9p
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/k%F6z%F6ss%E9g
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/%F6tlet
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/siker


kapcsolatos tevékenységet folytatnak. 
 

Pályázat benyújtására nem jogosultak: magánszemélyek, gazdasági szervezetek, önkormányzatok, 
kisebbségi önkormányzatok, költségvetési intézmények, közalapítványok, kamarák. 
 
A pályázat benyújtása: Csak postai úton, az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány címére: 1051 
Budapest, Szent István tér 11. 
A pályázatok postára adásának határideje: 2015. augusztus 19. 
 
 



ADATLAP 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa (AmCham Alapítvány) 

„Tartalmas szabadidő – szárnyaló gyermekek” 
pályázatához 

 

I./ a pályázó szervezet adatai 

neve:  

vezetőjének neve:  

megye:  

irányító szám:  

település:  

utca, házszám:  

postafiók:  

faxszám:  

telefon:  

e-mail címe:  

honlap címe:  

(cég)bírósági nyilvántartásba vételi száma:  

bejegyző (cég)bíróság neve:  

(cég)bírósági végzés száma és dátuma:  

adószáma:  

társadalombiztosítási folyószámlaszáma:  

folyószámlát vezető bank neve:  

KSH szám:  

folyószámlát vezető bank címe:  

bankszámla száma:  

Jogosult-e szakképzési hozzájárulásra?  

 



 
 
A pályázó szervezeti formája (a megfelelő mellé X jelet kell tenni) 
 
alapítvány  egyesület  szövetség  közhasznú 

társaság 
 

 
 
 

II./ A pályázati adatlap kitöltéséért, a pályázati dokumentáció összeállításáért felelős személy 
adatai 

Név:  

foglalkozás:  

település:  utca, házszám:  

irányítószám:  postafiók:  

telefonszám: (06-...) telefaxszám: (06-...) 

mobil:  e-mail:  

 
 

III./ Hány gyermeken segítene a program megvalósulása: ____________________ 
fő 

(Megjegyzés: a közvetlenül érintettek létszámát kell megadnia.) 

 

IV./ A KÉRT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAM/BERUHÁZÁS 
MEGNEVEZÉSE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI./ A beszerzés megvalósításához szükséges összköltség bontása: 

Összköltség: eFt 

A megpályázott teljes összeg: eFt 

Rendelkezésre álló saját forrás  eFt 

Rendelkezésre álló vagy igényelt 
más idegen forrás: 

eFt 

 



 

VII./  ÖNKÉNTESEK KÉTKEZI SEGÍTSÉGÉVEL milyen munkálatokat tudnának 
elvégeztetni és mikor lenne esedékes?  
(Fontos! Ennek a kérdésnek a megválaszolásával jövőbeni önkéntes 
megmozdulásainkat segítik elő, ehhez az AmCham Alapítvány mozgósítaná a 
tagvállalatait, toborozná az önkénteseket, önkéntes csapatokat és biztosítaná a szükséges 
alapanyagokat. Pl. kertrendezés, kerítésfestés, takarítás, festés stb. Kérjük, jelöljék meg 
a lehetséges időpontokat is.): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a jogtalanul igénybevett támogatás ténye 
nyilvánosságra hozható. 

Aláírás: (A szervezet aláírásra jogosult képviselője): _______________________________ 
 

Beosztása: __________________________________ 
 
 

 

Dátum: ____________________________________    P.H.



 

PÁLYÁZATI ISMERTETŐ 

 

Kérjük, hogy az adatlap kitöltése, illetve a pályázat szöveges részeinek megírása előtt figyelmesen tanulmányozza 

ezt az Ismertetőt. Az értékelés során nem vehetők figyelembe azok a pályázatok, amelyek nem követik a 
mellékelt formát, nem tartalmazzák a kért információkat és/vagy nem tesznek eleget a pályázati feltételeknek. 

A teljes pályázat az adatlapból és további oldalakból áll, melyeken a pályázó az alább részletezett 
információkat adja meg, ennek megfelelően a pályázatnak tartalmaznia kell:  

1. A kitöltött és aláírt adatlapot 

2. A kért támogatás tervezett felhasználásának részletes leírását (maximum 1 oldal) Ezen  

belül: miért tartja szükségesnek a pályázó a tervezett program megvalósítását? Milyen igények 

kielégítésére irányul? A támogatás felhasználása milyen módon ellenőrizhető? Egyéb, Pályázó által 
fontosnak ítélt információ. 

3. A megpályázott program költségvetését 

 

4. A PÁLYÁZÓ ALAPÍTÓ OKIRATA ÉS A BEJEGYZÉSÉRŐL SZÓLÓ BÍRÓSÁGI VÉGZÉS MÁSOLATA.  

Másolatban mellékelni kell az alapító okiratot, az eredeti (azaz az első) bejegyzésről szóló végzést és az 
esetleges későbbi változások bejegyzésére vonatkozó végzéseket, legalább azt, amelyből kiderül, 

hogy jelenleg ki köthet érvényesen szerződést a pályázó szervezet nevében . Közhasznú 
társaság esetén mellékelni kell a cégkivonatot, valamint a társasági szerződésnek a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt hiteles másolatát. Csak másolatokat kérünk, nem kell semmit sem 
közjegyzővel hitelesíteni. 

 

5. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK FŐ SZEMPONTJAI: 

 A támogatás várható eredményei és hatása a célcsoport életében és a 

közösségben/régióban 

 Hosszú távú, előremutató megoldások keresése, egészségmegőrzés, gyermekek 

biztonságát, érzékelhető javítását célzó beruházás előnyt élvez.   

 Kizárólag nem tovább osztandó támogatáshoz kért segítség (Nem támogatható olyan 
gyűjtési tevékenység, amelyet az igénylő majd később, saját döntési rendszere alapján továbbít 

majd az általa pályáztatott vagy hozzá segítségért forduló szervezeteknek.)  

 Odaítélési kritériumok: A több tagból álló zsűri a pályázatok elbírálásakor a pályázó eddig elért 

eredményeit, a terveinek megvalósítása érdekében tett eddigi lépéseit, illetve a nyeremény 

összegéből megvalósítandó konkrét elképzeléseit, azok komolyságát, megvalósíthatóságát veszi 
figyelembe. 

A támogatás kategóriánkénti mértékét az AmCham Alapítvány kuratóriuma határozza meg, a szakértői 
zsűri ajánlása alapján.  

 A pályázókat minden esetben e-mailen és/vagy telefonon értesítjük. A pályázó felelős azért, hogy az 
általa megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele 

venni. 

 



 

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE 
 

A támogatás odaítéléséről szóló döntést az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány Kuratóriuma nyilvánosságra 

hozza legkésőbb 2015. szeptember közepéig. 

 

A PÁLYÁZATOK POSTÁRA ADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. augusztus 19. 

Hiánypótlásra, tisztázó kérdés teljesítésére a felmerüléstől számított 5 munkanap áll rendelkezésre. A határidő 

lejárta után a hiánypótlást nem áll módunkban elfogadni. 

Az Alapítvány a pályázatokkal kapcsolatos kuratóriumi döntéstől számított 15 napon belül értesíti a pályázókat az 

eredményről. A pályázókat az elbírálás előtt a kuratórium bármely tagja, vagy az általa 
meghatalmazott képviselő, meglátogathatja, hogy személyesen meggyőződjék a pályázatban leírt 

körülményekről.  

A támogatást a nyertes pályázó és az Alapítvány közötti megállapodás aláírása után adjuk át.  

A nyertes pályázó szervezetet egy ellenőrző bizottság látogathatja meg, hogy meggyőződjön a támogatás megfelelő 

felhasználásáról.  

Kérjük, pályázatát 1 példányban  adja postára az alábbi címre, és elektronikus úton is juttassa el a 

foundation@amcham.hu e-mail címre.   
A kért alapító dokumentumokat csak másolati példányban kell csatolni, nem szükséges a közjegyzői 

hitelesítés. A postabélyegző dátuma legkésőbb 2015. augusztus 19. 

Kérjük, hogy postán, és ne személyesen juttassa el a pályázatot az alábbi címre: 

AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA ALAPÍTVÁNY  

(AMCHAM ALAPÍTVÁNY) 
1051 Budapest, Szent István tér 11. VI. em. 

Fax: 266-9888; E-mail: foundation@amcham.hu (Bosnyák Erika) 

A 2015. augusztus 19.  után postára adott, valamint csak faxon vagy e-mailen eljuttatott 
pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 
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