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A LAFARGE IDÉN TAVASSZAL IS VÁRJA A HELYI CIVIL 

KEZDEMÉNYEZÉSEKET  
 

Négy éve töretlen a sikere a LAFARGE civil szervezetek számára kiírt Közösségi Érték 
Programjának. A vállalat az évek során közel 30 millió forint értékben járult hozzá mintegy 
100 projekt megvalósulásához 15 környékbeli településen. Ezúttal május 27-ig 
pályázhatnak a helyi civil szervezetek fejlesztő ötleteikkel.  
 
A Holcim Csoport 2030-ra árbevétele egyharmadát olyan megoldásokból szeretné generálni, 
amelyek javítják a fenntarthatósági teljesítményt. Stratégiai céljai között szerepel a közösségi 
értékteremtés és a jólét színvonalának emelése, a jóllét erősítése a vállalat környezetében.  

“A LAFARGE a környezetvédelmi célkitűzései, a folyamatos technológiai fejlesztések mellett 
ugyanolyan mértékben elkötelezett a helyi közösségek támogatása iránt is. Ennek egyik 
meghatározó eleme a LAFARGE Közösségi Érték Program. A támogatási program keretében, a 
program 2018-as indulása óta mintegy 100 projekt megvalósításához járultunk hozzá közel 30 
millió forint értékben 15 településen. Így például az elmúlt időszakban számos településen 
járultunk hozzá fák ültetéséhez. A helyi óvodákban és iskolákban fenntarthatósággal és 
egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformáló programok létrejöttét segítettük. Örömmel 
támogattuk a közösségépítő élményheteket, sporttáborokat, családi napokat vagy akár a fiatalok 
egészségmegőrzését célzó Jótékonysági futóversenyt.” - fogalmaz Hoffmann Tamás, a 
LAFARGE Cement Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója. 
 
PÁLYÁZATONKÉNT 500.000 FT TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLHETNEK A SZERVEZETEK 
 
A Közösségi Érték Program pályázatra olyan programterveket, elképzeléseket lehet beadni, 
amelyek az oktatás, képességfejlesztés, egészségmegőrzés, helyi közösségek mindennapjaiban 
fontos szerepet játszó infrastruktúra fejlesztésre, valamint a helyi közösségi élet előmozdítására 
irányulnak. Kiemelten kezelik a környezetvédelmet, a környezettudatos gondolkodást elősegítő 
kezdeményezéseket. 
 
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, közalapítványok, szövetségek) 
és szociális szövetkezetek jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: 
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önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. 
Jelentkezhetnek továbbá nonprofit KKV-k is. A pályázaton részt vehetnek szervezetek 
konzorciumai is. 
További feltétel, hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye és az általuk tervezett projekt 
megvalósítási helyszíne is a Királyegyházi Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya közvetlen 
vonzáskörzetében legyen. (A pontos település lista a Pályázati felhívásban található.) 
 
A rendelkezésre álló 4.000.000 forintos keretből egy-egy projekttel elnyerhető összeg legfeljebb 
500.000 forint. A pályázatokat 2022. május 27-ig a www.palyazat.lafarge.hu oldalon keresztül, az 
online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani. A támogatott projekteket 2022. július 1. és 
2022. december 15. között kell majd megvalósítani. 
 
A pályázattal kapcsolatos további részletek a www.palyazat.lafarge.hu oldalon érhetőek el. 
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. közel 150 főt foglalkoztat, 
2021-es nettó értékesítési árbevétele több mint 28 milliárd forint. A LAFARGE egy cementgyárat üzemeltet 
Királyegyházán és egy agyag- és mészkőbányát Bükkösdön. A Királyegyházi Cementgyár az elérhető 
legmodernebb technikával 2011 óta üzemel, mára hazánk egyik meghatározó építő-alapanyag gyártójává vált. 
Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű 
cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. Szakmai tevékenységéért 2019-ben Business 
Superbrands díjban részesítették. A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett 
intézkedéseit legutóbb Energiahatékony Vállalat Díjjal (2019) ismerték el. A LAFARGE számára fontos továbbá a 
helyi közösség támogatása, amelyet elsősorban önkéntes programokkal és a „Közösségi Érték Program” 
pályázatával valósít meg. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 
 
HOLCIM CSOPORT 

A Holcim az emberiség és a bolygó jövőjének fejlődését építi. Az innovatív és fenntartható építési megoldások 
globális vezetőjeként a Holcim zöldebb városokat, okosabb infrastruktúrát és magasabb életszínvonalat tesz 
lehetővé világszerte. A Holcim stratégiájának középpontjában a fenntarthatóság áll, amellyel célja a szénsemleges 
vállalati működés elérése. A vállalat sikerének középpontjában az emberek és a közösségek állnak. A körkörös 
gazdaság vezetője azáltal, hogy világelső az újrahasznosítás területén, mindezt teszi  a kevesebből többet elv 
alapján. A Holcim mögött az építőipar legmegbízhatóbb márkái állnak világ szinten, mint például az ACC, az 
Aggregate Industries, az Ambuja Cement, a Disensa, a Firestone Building Products, a Geocycle, a Holcim és a 
LAFARGE. A Cégcsoport 70.000 munkavállalójával az emberek és a bolygó jövőjének építése mellett elkötelezett 
négy üzleti szegmensben: Cement, Transzportbeton, Adalékanyagok, Megoldások&Termékek.  
 
További információ a www.holcim.com oldalon érhető el. 
 
 
  
 
 

 

http://www.lafarge.hu/
http://www.holcim.com/

