Szimba intézményi pályázat 2015.
bölcsödék, óvodák, általános és középiskolák részére

A pályázat kiírója
A pályázat neve
A pályázat célja
A pályázók köre
A pályázat témája

Generali a Biztonságért Alapítvány
Szimba intézményi pályázat
Azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek vagy
tenni kívánnak a gyermekek egészségmegőrzése érdekében.
A pályázatra OM azonosítóval rendelkező bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák
(valamint tagintézményeik) nyújthatják be pályázataikat.
Mozgás, kirándulás a szabadban

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK

A NYERTES INTÉZMÉNYEK TOVÁBBI TEENDŐI

Minden intézmény 1 db, maximum 3 oldal terjedelmű, írásban
leadott tervvel pályázhat, amelynek a következő pontokat kell
magába foglalnia:
• pontosan kitöltött pályázati adatlap,
• a pályázott pénzösszeg felhasználási terve (pl. utazási költség,
szabadtéri játékok, sporteszközök, gyümölcs és egészséges
élelmiszerek a kirándulásra),
• az intézmény eddigi tevékenysége során, hogyan segítette
elő a gyerekek egészséges életmódra nevelését,
• pontos költségkalkuláció,
• a pályázó intézmény vezetőjének neve, az intézmény neve,
címe.

A nyertes intézménynek bankszámla-nyilatkozatot kell kitöltenie, amely a generali.hu/alapitvany címről letölthető. A bankszámla-nyilatkozatokat a nyertes intézményeknek az Alapítvány
postafiókcímére kell beküldeniük a pályázati kiírásban feltüntetett határidőig. A nyilatkozatok beérkezését követően utaljuk át
a pályázaton nyert összeget. Az intézményeknek a pályázatban
megjelölt célra kell felhasználniuk a pályázati összeget. Ha a felhasználás a jelölt időpontig nem történik meg, a pályázó intéz
ményt kizárjuk az esetleges későbbi pályázatokból.

A pályázati adatlap megtalálható a generali.hu/alapitvany oldalon.
A pályázati adatlap beküldése nélkül a pályázat érvénytelen.

AZ ELSZÁMOLÁSNAK TARTALMAZNIA KELL:
•

A pályázatokat a következő címre várjuk:
Generali a Biztonságért Alapítvány,
1380 Budapest, Pf. 1073
NYEREMÉNY:

Az összeg felhasználásáról az intézménynek pontos elszámolást
kell készítenie, melyet a megvalósítást követően el kell küldeni a
pályázati kiírásban található postafiókcímre.

•
•

a megvalósulást bemutató leírást (mire használták fel a pályázati összeget),
a munka elvégzését igazoló számla másolatát, valamint
fénykép mellékletet.

150.000 Ft támogatás intézményenként

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok közül közjegyző
jelenlétében sorsolással kerül kiválasztásra a 100 nyertes intézmény, amelyek 150.000 Ft támogatást kapnak a nyertes pályázatuk megvalósítására.

Szimba intézményi pályázat fontos időpontjai
A pályázat kiírása

2015. március 2.

A pályázat beküldési határideje

2015. szeptember 18.

Sorsolás

2015. október 20.

A nyertesek névsorának közzététele

2015. október 30.

A bankszámla-nyilatkozatok beérkezési határideje

2015. november 25.

Az utalások határideje

2015. december 18.

A nyeremény felhasználási határideje

2016. április 1.

Az elszámolások beküldési határideje

2016. április 31.

generali.hu/alapitvany

