A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK)
2020. évi projektpályázati felhívása
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány az alábbi pályázatot hirdeti meg.
1. Pályázat témaköre
A koronavírus (COVID-19) elleni védekezés egészségügyi feltételeinek megsegítésére támogatás nyújtása
A pályázatok elbírálási szempontjai
a) A pályázónak a pályázatával kapcsolatos tevékenységének ismertetése
b) Önerő – a más forrásokból biztosított, illetve a kért támogatás aránya
c) A benyújtott költségvetés megalapozottsága
2. Pályázók köre
Pályázatot az alábbi szervezetek adhatnak be:
- Magyarországon bejegyzett, magyarországi székhelyű, Magyarországon működő és kizárólag közvetlen kórházi ellátást nyújtó,
és/vagy ápolási részleggel rendelkező kórház, ápolási részleget működtető szociális intézményt üzemeltető zsidó hitközség
(kivéve taghitközségek), illetve jogképes szervezet.
3. Elszámolható költségek
Jelen pályázat alapján kizárólag a koronavírus elleni védekezéshez szükséges, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek és a
fertőtlenítéshez szükséges tisztítószerek számolhatóak el.
Elszámolhatóak: védekezési eszközök – gyógyászati segédeszközök - (védőmaszk, védőruha, kesztyű), gyógyszerek az esetleges
megbetegedések kezelésére, és tisztító- és fertőtlenítőszerek beszerzése.
4. Pályázati eljárás
4.1. A pályázatot a Pályázati űrlap, adatlap és költségvetés kitöltésével kell elkészíteni, amelyek a MAZSÖK honlapjáról, a http://
www.mazsok.hu címről letölthetőek. A kiíró az elbírálás során csak a pályázati űrlap, és a költségvetés tartalmát vizsgálja, ezért
további mellékletek beküldését kéri mellőzni.
4.2. Pályázni csak a 2020. március 11. és 2020. június 30. között megvalósuló projektekkel lehet.
A támogatás előfinanszírozással történik, a kuratórium által történő elfogadását, valamint a Támogatási szerződés megkötését
követően.
A pályázat során szétosztható keretösszeg: 12.000.000 Ft.
4.3. Beadási határidő: 2020. március 25. (szerda)16 óra 00 perc.
A beadási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a határidő lejártát követően érkezett pályázatokat a Mazsök nem fogadja be,
azok elbírálásra nem kerülnek.
A tartalmilag vagy formailag hiányos pályázatok esetén hiánypótlásnak nincs helye.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton a projektpalyazat.mazsok@mazsok.hu e-mail címre kérjük benyújtani.
A pályázat beérkezéséről, a Pályázatkezelő e-mailben értesíti a pályázót.
4.4. Az elektronikus úton kötelezően csatolni kell:
– Pályázati űrlapot és költségvetést, aláírással és pecséttel ellátva egy pdf fájlban,
– a költségvetést egy db excel fájlban.
A támogatási szerződés megkötésére a Kuratóriumi döntést követően kerül sor, a nyertes pályázókat írásban értesítjük, egyúttal
megküldjük a szerződéskötéshez szükséges dokumentációt.
Amennyiben a támogatást elnyerő szervezet a kiértesítést követő 15 napon belül nem küldi be a szerződés megkötéséhez
szükséges dokumentumokat a Közalapítvány eláll a szerződés megkötésétől.
Budapest, 2020. március 23.
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