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1. A pinzalap hdttere is cilkit{izise:
Kenedi Tibor <irdkhagy6klnt 33,4 milli6 forintot adomiinyozott a Magyar Vcir6skereszt
szitmita, azzal a c6llal, hogy rrlszorul6, hritr6nyos helyzetii gyermekeket tiimogasson,
seg1lyezzen. A Kenedi Alap (tovribbiakban Alap) elsridleges c6lja, hogy a Magyar
Vcirdskeres^lilt6kdr5be kertilo hritrdnyos helyzeti gyermekekenkomplex m6don segftsen
az
el6rhet6 er6forr6sok maxim6lis kihasznrikisrival. Fontos, hogy olyan k6z6ss6gi alapri
kezdem6nyez6sekettdmogassunk, amely a helyi igdnyekre, a helyben 6l6k r6szorul6k
sztiksdgleteirerefl ektiil.
2. Az Alap szervezete:
Az Alap p6nziigyi fon5saib6l kizar6lag pl,lyinati riton lehet tilmogat6st nyfjtani. pttlyinatot
csak a Magyar Vtirdskereszt alapszewezetei6s tagozatai nyrijthatnak be, valamelyik jogi
szem6lyis6ggel rendelkezo szervezetiegys6g krizremrikdd6s6vel.
Az AIap mtikcid6s6nekelvi irinyitdsift, koordin6ciSjdt az Orsz6gos Yezetosdg,mint az Alap
feltigyelet6t ell5t6 legmagasabbszintti testiilet vegzi. Feliigyeleti 6s elvi irrinyit6 tev6kenys6ge
kapcs6nddnt a szakmai bizotts6g tagjainak 6s elndkdnek felk6r6s6r6l, 6s felment6s6r6l.Saj6t
ddntdse alapjdn esetileg, 6ltal6nos jelleggel, vagy konkr6t t6mak6rben besziimoltatja a
bizottsdg elndkdt. J6vrihagyja a szakmai bizotts6g elndk6nek 6ves besz6mol6j6t az Alap
miikdd6s6rol. Az Orsziigos Vezet6sdg Sltal j6vrihagyott 6ves besz6mol6t megktildik az
rirdkhagy6 rircikciseinek.
Az Alap terh6re kiirt pillyazatok lebonyolftrisrinak szakmai koordin6ci6jara a Magyar
Vdrdskereszt Orszhgos Vezet6s6ge szakmai bizottsrigot hoz letre. Az 6lland6 szakmai
bizotts6g feladata az Alap palyazati kiir6srinak j6vihagydsa, valamint abelrkezb piiylzatok
elbir6l6sa. Az OrszhgosVezet6seg az 6l1and6szakmai bizotts6g k6t tagi6t saj6t k6r6b6l, k6t
tagtr5t pedig a menedzsmentb6l k6ri fel, szakmai irrinyults6guk, tapasztalataik
figyelembev6tel6vel.
A szakmai bizotts6g ddnt6seit egyszeni sz6tdbbs6ggel hozza, szavazategyenl6sdgeset6n a
bizottsiig elndk6nek szavazataddnt. A szakmai bizottsrig az eloterjesztettpillyinati felhivdst
j6vtihagyhatja; m6dositasi javaslataival 6tdolgoz6sravisszaadhatja;valamint elutasithatja. A
beetkezl piiyinatokat az el6zetesen meghatfurozottszempontrendszerszerint valamennyi
bizotts6gi tag 6n6keli . A pillyizatok kdz<itti rangsort valamennyi bir6lat dsszesitetteredm6nye
adja.
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3. AzAlap milki)ddse:
Az Alap terh6re vissza nem t6ritend6 form6ban nyrijthat6 tiimogat6s, amely felhaszn6liis6ta
targydv sor6nmeg kell kezdeni.
A pillyiaat nyerteseivel kiildn szerz<id6skdt6s(azonos jogi szemdlyr6l l6vdn sz6) nem
t<irt6nik. A trimogatiist megalapoz6 ir6sos dokumentum a benyrijtott 6s elfogadott program
dokumentaci6ja, valamint a tiimogat6sr6l sz6l6 bizotts6gi dcintds. Az igenyelt t6mogat6s
tisszeg6tindokolt esetbena szakmai bizottsrlg m6rs6kelheti.
Az Alap kezel6sdhezkapcsol6d6 adminisztrativ feladatok ell6trisrit a Magyar Vcirdskereszt
Orsz6gos lgazgat6s6gav 6gzi. Ennek keret6ben:
elk6sziti apillyi.zati felhivds tervezetlt6s a szakmai bizotts6g el6 terjesai,
gondoskodik az Alap pillyinatainak elektronikus riton tdrt6n6 meghirdet6sdr6l, (az
drintett szewezeti egys6g vezet6k rdsz6retcirt6n6 megkiilddssel, valamint a holnapon
ttirt6n6 kdzzetetellel),
elvfgzi a beerkezb p6ly6zatok formai ellen6rz6s6t 6s a birfrlathoz sziiks6ses
dokumentumokkal egyiitt tov6bbitja azokata bizotts6gi tagok r6sz6re,
gondoskodik a megft6lt tdmogat6sfo ly6 sftrisrir6l,
6tveszi 6s ellen6rzi a t6mogat6sok felhaszn6l6srlr6l sz6l6 elsz6mol6sokat 6s
besz6mol6kat,majd elfogad6sraa bizottsSgel6 terjeszti azokat,
gondoskodik az Alap terh6rejuttatott t6mogat6sokfolyamatos nyilv6ntart6sar6l
Az Alap trlmogat6s6b6l megval6sult programokr6l a Magyar Vdrdskereszt internetes
honlapjan kdzlem6nyt kell megjeleniteni, amely tartalmazzaa program cim6t, rdvid leir6s6t 6s
a Kenedi Alap, mint tiimogat6nak a megnevezlset. A krizlem6nyt a t6mogatott szewezeti
egys6g k6szfti el 6s kiildi meg az Orsz6gos lgazgatosftg r6sz6re, aki j6vrihagyja 6s
gondoskodik annak megjelenft6s6r6l.
A t6mogatiisr6l sz6lo dcintds megsziilet6s6r6l az Orsz6gos Igazgat6sig appar6tusa 8
munkanapon beltil 6rtesiti a nyertes p6lyir;6t, majd tov6bbi 10 munkanapon beliil
gondoskodik a trlmogat6si risszegfoly6sit6sar6l.
A tdmogatott program lezar6sak6nt a szakmai 6s p6nztigyi teljesft6sr6l a trimogatottnak
ir6sban be kell sziimolnia. Ennek rdszletes szabiiyait az adott pilIyazati kiirasban kell
meghatilrozni.

Az Alapmiikdd6sesoriinfigyelemmelkell lenni a MagyarVriniskeresztbels6 szabillyzataira,
azokkal ellent6tes ddnt6st az Alap miikdd6s6vel 6s a pillyazatok megval6sitishval
kapcsolatban
nemlehethozni.
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4. Az Alap gazddlkoddsa:
A Kenedi Alap br2isifi a hagyatekb6l felajrinlott 33,4 milli6 forint, valamint a Magyar
Vcirdskereszt sz[m6na,a 19002093-2-41 ad6szftmrafelajanlott szem6lyi jdvedelemad6 lyo6b6l befolyt dsszeg l\%o-a adja. Az Alap egydb bev6teleitk6pezhetikjogi szem6lyek,jogi
szem6lyis6gn6lkiili gazdasdgitarsas6gok,egy6b szervezetek6s term6szetesszem6lyekcdlzott
adomrinyai.
Az Alap penzeszkdzeitelkiildnitve kell tiirolni. A kamatai -a k6lts6gek levondsa ut6n - az
Alap bev6tel6tk6pezik.
Ha a tiimogatott a tiimogat6st rdszben vagy eg6szben nem a t6mogat6si d6nt6sben
meghatarozott c6ka forditja, vagy egydb m6don elt6r a petyazatabanfoglaltakt6l, azzal a
pirlyiz;ati ddnt6st k<ivet6 2-4 evre kizaqa magitt az Alap fonrisaib6l t6rt6n<i t6mogatris
lehet6s6g6bill.Ez esetbenaz cisszegetaz Alap szimlfujfurahalad6ktalanulvissza kell fizetni. A
kiziras idejdr6l aszabillylalans6gsrilyrinakmdrlegel6s6tkdvet6en a szakmai bizotts6g dcint.
5. Az Alap keretdben megjelenf pdlydzatokra vonatkoai egtdbfeltdtetek:
A pttyinatok hilrom t6maktirben, el5re meghatirozott keret<jsszeggelkeriilnek kiir6sra. A
pillyazati kifriisnak tartalmaznia kell az alapveto formai 6s szakmai krit6riumokat, valamint a
bfufiltatsor6nhaszn5latos6rt6kel6sirendszert.
A pillyazatokat egyszenisitett adatlapon kell benyrijtani amely a kivillasztashoz sziiks6ges
alapinform6ci6 kat 6s nyi Iatko zatokat keIl, hogy tartalmazza.
A piiyazat p6nziigyi lezinisa az Orsz6gos lgazgat6siry 6ltal meghatiirozott m6don,
sziimladsszesitti segits6g6vel tdrt6nhet, mig szakmai rdszrol kritelez6 egy egy oldalas
beszaimol66s egy legal6bb ezer karakteres kdzlem6ny megirrlsa, valamint legal6bb dt fot6
elk6szft6se.
A pillyazat elbir6l6san6l el6nyt jelent ktils<i er6forr6sok bevonSsa,adom6nyok szervez6se.
Tovdbbi el6nyt jelent, ha a palyilzat megval6sitris6bav<irdskeresztesszewezet (Magyar
V<irciskeresd iital fenntartott szoci6lis 6s gyermekv6delmi intdzmdnyek, bazis programban
r6sztvev6 int6zm6nyek, stb.), partnerk6nt egytittmrikddik. Onkdntesek foglalkoztatiisa a
megval6sul6 programok kapcsiin kdtelez6. A trimogatott programokban r6sztvev6
dnk6nteseknek r6szt kell venniiik a Magyar Ifirisrigi Vrirdskerest pillydzati kiirrisban
meghatiirozott kdpz6sein.
Apillyizatok elbir6l6srlnrilfigyelembe kell venni a tertileti eloszl6st.
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Apilydzatok 6ventehrirom kateg6ri6bankeriilhetnek kifr6sra, az alilbbi feltdtelekkel:

Srsz. P6ly6zott program
A

B
C

Maxim6lisan
dsszeg(Ft)

Gyerekklbor
Gyereknap
Segdlyakci6

megft6lhet6 Maximilisan
timogathat6
pfilyfzatokszfma (db)

350000
50 000
50 000

6-8

8-10
8-10

Egy pfllyazati 6vben a maxim6lisan megit6lhet6 keretdsszegnem haladhatja meg az Alapbart
megl6v6p6nz<isszeg
II%-dLt.

Budapest,
2013.februrir15.
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