
                                                    

 

„Futó segítség” pályázati kiírás 
 

1. A pályázat célja 

 

A BSI (Budapest Sportiroda) „Futó segítség” címmel pályázatot hirdet közhasznú szervezetek, intézmények 

számára. A nyertes pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy a 2014. szeptember 14-i 29. Wizz Air Budapest 

Félmaraton futóverseny keretei között adománygyűjtő tevékenységet folytathassanak céljaik 

megvalósulásához szükséges 1-3 millió Ft értékű eszköz, berendezés beszerzése érdekében. 

A pályázat célja magyarországi non-profit szervezetek számára egy itthon még újszerű adományszervezési 

mód szélesebb körben való elterjedésének támogatása az ehhez szükséges internetes platform biztosításával. 

A pályázatra olyan szervezetek jelentkezését várják, akik ilyen, ún. KKK (Követek Közvetítésével Kérő) 

adománygyűjtő kampányt szeretnének indítani. (A KKK adománygyűjtés folyamatáról és működéséről 

bővebb információk olvashatóak a www.jougyekert.hu/hu/altalanos_ismerteto.html  oldalon) 

2. Pályázók köre 

 Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező non-profit civil szervezetek (pl. 

alapítvány, egyesület); 

 állami, önkormányzati, egyházi fenntartású intézmények (pl. iskola, múzeum, idősek 

otthona); 

 

A kiíró kifejezetten preferálja, ha a program közös kezdeményezéssel, azaz non-profit szervezetek és 

önszerveződő futócsapatok összefogásával valósul meg.  

3. A támogatás formája 

 

A pályázaton kiválasztott szervezetek az alábbi támogatásban részesülhetnek: 

 

- Kommunikációs támogatás 

o A versenyt megelőző egy, másfél hónapban a BSI kommunikációs csatornáin (honlap, 

hírlevél, Facebook), melyeken keresztül az információk több tízezer futóhoz jutnak el, akik 

potenciális  „követek”, vagy támogatók. 

o PR támogatás 

o Helyszíni, standos megjelenés biztosítása a verseny ideje alatt  

- A Jóügyekért.hu portál kedvezményes használati lehetősége az adománygyűjtéshez (a 

rendszerhasználati díjból 20%-os kedvezmény formájában) 

- Ingyenes tanácsadás/konzultáció biztosítása a támogatásra kiválasztott adománygyűjtő kampányok 

előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódóan.  

 

A program megvalósításához a pályázónak (és partnereinek) kell biztosítania az alábbiakat: 

- Minimum tíz adománygyűjtő futó (Követ) toborzását, aki indulnak a verseny bármely távján. 

Versenykiírás és részletes információk: http://www.futanet.hu/cikk/29-budapest-felmaraton-2014 

- A BSI felé az adománygyűjtés kommunikációjához megfelelő háttér információk biztosítását 

- Az adományokkal támogatott non-profit szervezetnek kell biztosítania 

o A beérkező adományokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátását;  

o Az adománygyűjtés után az adományok felhasználásáról szóló beszámoló küldését. 

4. A pályázat tartalmi követelményei 

A pályázatban be kell mutatni: 

 az adománygyűjtés (Jó Ügy) célját (a beszerezni kívánt eszköz, berendezés) 

 a program megvalósításában résztvevő futó csapat(ok)at és/vagy szervezet(ek)et 

http://www.jougyekert.hu/hu/altalanos_ismerteto.html
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 az akcióban a pályázat beadásakor már ismert résztvevő Követeket, akik a versenyen 

adománygyűjtési céllal futni fognak.  

A pályázat megírásához ismerni, érteni kell KKK adománygyűjtés lényegét, melyet a 

http://www.jougyekert.hu/hu/altalanos_ismerteto.html  oldalon illetve a jougyekért.hu egyéb oldalainak 

(például korábbi kampányok anyagainak) tanulmányozásával sajátíthatják el az azt még nem ismerők. Ehhez 

kapcsolódóan tanácsadás, konzultáció kérhető az info@jougyekert.hu e-mail címen illetve a 30-348-2058-as 

telefonszámon. 

5. A pályázat formai követelményei, benyújtásának módja, határideje 

A pályázat a felhívás mellékletében szereplő pályázati adatlapon nyújtható be.  

Benyújtás módja: a kitöltött pályázati e-mail-ben kérjük beküldeni a futosegitseg@futanet.hu címre 

A pályázat benyújtása és elbírálása folyamatos, a pályázat lezárásának időpontja: 2014. július 15. 

 

6. A pályázatok elbírálása 

A benyújtott pályázatok elbírálását a BSI és a Jóügyekért.hu közösen végzi.  

Elbírálás szempontjai: 

 formai szempontból: időben érkezett-e pályázat, hiánytalanul ki van-e töltve, jogosult-e a 

szervezet a pályázásra 

 tartalmi szempontból: az adománygyűjtés céljának (Jó Ügy) társadalmi hasznossága, az 

akcióba bevonni kívánt Követek száma, 

 Az elbírálásnál előnyt jelent: ha a beszerezni kívánt eszköz, berendezés az 

egészségmegőrzéshez, aktív élethez, sporthoz köthető.  

Az adománygyűjtési akció tervezett időszaka: 2014. augusztus 5 – szeptember 10. 

A kiírók a pályázat során a beérkező pályázatok mennyisége és minősége alapján 2 kampány támogatását 

tervezik. 

7. A nyertes pályázók kiértesítése, szerződéskötés 

A nyertes pályázókat e-mail-ben értesítjük ki. A pályázatokkal kapcsolatos döntés a BSI weboldalán is 

közzétételre kerül. A nyertes pályázókkal az akció előkészítéséhez kapcsolódó teendőket a szervezők az 

eredményhirdetés után egyénileg egyeztetik. 

10. Kapcsolat 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információk kérhetőek az alábbi elérhetőségeken:  

E-mail: info@jougyekert.hu  

Telefon: 06-30-348-2058 

 

A kiírók indokolt esetben fenntartják a jogot a pályázattal kapcsolatos feltételek menet közben történő 

módosítására. 

 

Budapest, 2014. június 26. 
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