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ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK A „LAFARGE KÖZÖSSÉGI ÉRTÉK PROGRAM” 
PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN 

 
1. Ki a szervezője a „LAFARGE Közösségi Érték Program” pályázatnak? 

 

A pályázat szervezője a LAFARGE Cement Magyarország Kft. A program az Effekteam Egyesület 
(korábbi név: Magyar Adományozói Fórum) szakmai közreműködésével valósul meg. 

 

2. Mi a célja a „LAFARGE Közösségi Érték Program” pályázatnak? 

 

A „LAFARGE Közösségi Érték Program” célja, hogy a Királyegyházi Cementgyár és a Bükkösdi 
Kőbánya közvetlen vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló, és részvételével 
megvalósuló, a településen élők összetartozását, együttműködését erősítő és építő programok 
támogatása. 
 
3. Mit értünk helyi közösség, közösségi munka alatt?  

 
A pályázat szempontjából helyi közösségnek az azonos településen, településrészen vagy 
szomszédságban élő embereket értjük, akiket összeköt az, hogy tenni akarnak közvetlen 
környezetük jobbításáért, saját és gyerekeik jövőjéért. Egy közösségi projekt akkor lehet igazán 
sikeres, ha az ott élők, a közösség tagjai már a kezdetektől fogva részt vesznek a közös cél, ötletek 
és tervek kidolgozásában, majd aktívan közreműködnek azok megvalósításában is.  

 
4. Mi az időzítése a „LAFARGE Közösségi Érték Program” pályázatnak? 

 

• A pályázatok benyújtásának határideje a pályázati felhívás 3. pontjában található. 

• A pályázatok támogatásáról szóló döntés határideje a pályázati felhívás 3. pontjában 
található. 

 
5. Kik jelentkezhetnek a pályázatra? 

 

• Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil 
szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és 
munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az 
egyházakat);  

• a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok;  

• a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a 
foglalkoztatási szövetkezeteket);  

• a Polgári Törvénykönyv és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) alapján létrehozott nonprofit kis- és 
középvállalkozások (a cég dolgozói létszáma 250 fő alatt, forgalma 50 millió EUR alatt és 
mérlegfőösszege 43 millió EUR alatt van).  

 
Egy szervezet több projekttel is pályázhat. 
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6. Mely településen székhellyel rendelkező szervezetek vehetnek részt a pályázaton? 

▪ Bakonya 

▪ Bánfa 

▪ Bicsérd 

▪ Boda 

▪ Botykapeterd 

▪ Bükkösd 

▪ Cserdi 

▪ Csonkamindszent 

▪ Gerde 

▪ Gyöngyfa 

▪ Dinnyeberki 

▪ Helesfa 

▪ Hetvehely 

▪ Kacsóta 

▪ Katádfa 

▪ Királyegyháza 

▪ Kisasszonyfa 

▪ Magyarmecske 

▪ Magyartelek 

▪ Nagypeterd 

▪ Nagyváty 

▪ Nyugotszenterzsébet 

▪ Pécsbagota 

▪ Rózsafa 

▪ Sumony 

▪ Szabadszentkirály 

▪ Szentdénes 

▪ Szentlőrinc 

▪ Téseny 

▪ Velény 

▪ Zók 
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7. Mekkora a maximálisan elnyerhető támogatás összege? 

 

A projektenként elnyerhető maximális összeg 500 000.- Ft, de a bírálat során a projekt tartalmától 
függően születik döntés a valójában elnyert támogatási összegről. 

 

8. Hány győztes pályamunkát választanak a bírálók? 

 

A maximálisan támogatott projektek száma nincs meghatározva. 
 
 

JELENTKEZÉS A „LAFARGE KÖZÖSSÉGI ÉRTÉK PROGRAM” 
PÁLYÁZATRA 
 
1. Hogyan tudom benyújtani a pályázatomat? 

 
Először célszerű a pályázati kiírást elolvasni, amelyet a https://www.lafarge.hu/ oldalon ér el. 
 
A pályamunkát a pályázati adatlap megfelelő kitöltésével nyújthatja be. A pályázati adatlapot a 
pályázati felhívás 4. pontjában található linken tudja kitölteni és beküldeni. 
Az adatlap mentésére nincs lehetőség, így javasoljuk, hogy a kifejtendő kérdésekre adott válaszokat 
először szövegszerkesztőben írja meg, és a kész szövegeket másolja át, mentse be az adatlapra. 
 
2. Milyen dokumentumokat kell benyújtanom? 

 
A pályázathoz kérjük csatolni a szervezet két utolsó évre vonatkozó elfogadott beszámolóját, 
mérlegét és eredménykimutatását.  

Amennyiben a pályázó a projektet önkormányzattal vagy más intézménnyel együttműködésben 
valósítja meg, akkor a pályázó csatolja az önkormányzat, illetve bevonni kívánt intézmény 
támogató, együttműködő nyilatkozatát, a megvalósításra, valamint kötelezettség vállalását a 
létrehozott eredmény megőrzésére vonatkozóan.  

 
Azon szervezetek, amelyek TAO támogatásra jogosultak, az erről szóló, a Tao. tv.24/A. § szerinti 
határozatot, illetve igazolást. 
 
Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, akkor az ingatlan 30 napnál nem 
régebbi, nem hiteles tulajdoni lapjára (a tulajdoni lap a TakarNetről - http://www.takarnet.hu/ is 
letölthető, elegendő a nem hiteles tulajdoni lap másolat is); egyéb jogviszony esetén a helyiség 
használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a pályázati program végét követő 
három éven túl lejáró bérleti szerződés másolatára, az ingatlan tulajdonosának írásbeli 
hozzájárulására és 3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fényképre és látványterv 
(amennyiben a fejlesztés vagy felújítás során nagymértékű állapotváltozás következik be) 
csatolására van szükség. 

Amennyiben az ingatlan tulajdonjoga rendezetlen, kérjük egyeztessen a megadott elérhetőségeken, 
hogy milyen dokumentumokra van szükség a pályázat benyújtásához. 
 
A benyújtandó dokumentumok listáját a pályázati felhívásban részletesen megtalálja. A pályázati 
felhívást a https://www.payazat.lafarge.hu/ oldalon éri el. 
 

https://www.lafarge.hu/
http://www.takarnet.hu/
https://www.payazat.lafarge.hu/
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3. Milyen szempontoknak kell megfelelni a pályázásnál? 

 

A pályázatok elbírálásánál a következő szempontok érvényesülnek: 

 

• Illeszkedés – a beadott projekt a pályázati felhívás célrendszeréhez illeszkedik-e.  

• Érintettek száma – a beadott pályázati program közvetlenül és közvetetten hány 
kedvezményezettet érint.  

• A helyi közösségekre kifejtett hatás – a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással 
van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja.  

• A helyi közösségek bevonása – a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi 
közösségek tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.  

• Költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek 
megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele reális és elszámolható.  

• Láthatóság – a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival és/vagy a 
helyi fontos véleményformálókkal.  

• Megvalósíthatóság – a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre 
figyelemmel megvalósítható.  
 
 
A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek azon projektek, melyek minél több embert érnek el 
a közösségből. 
 
A pályázat megírásakor arra kell törekedni, hogy a bírálók és a Társadalmi Tanács minél jobban 
megértse, hogy a pályázó szervezet milyen projektet szeretne megvalósítani, így kérjük, hogy 
részletesen és érthetően írják le a megvalósítandó tevékenységet. 
A tervezett költségvetéshez csatolt árajánlat segíti a bírálók és a Társadalmi Tanács döntését. Az 
árérték arányos, illetve költségoptimalizált költségvetések előnyben részesülnek. 
 
A szempontokra vonatkozóan bővebb információt a pályázati felhívásban talál. A pályázati felhívást 
a https://www.palyazat.lafarge.hu/ oldalon éri el. 
 
4. Részt vehetek a programban, ha az előző fordulóban az én pályázatom nyert 

támogatást? 

 
Igen, nincs akadálya annak, hogy korábbi nyertesek is pályázatot nyújtsanak be a jelenlegi pályázati 

fordulóban. 

 
5. Milyen kategóriákban nevezhetek? 

 
A pályamunkákat az alábbi kategóriákban nyújthatja be: 

▪ oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, közösségi 
programokon keresztül;  
▪ egészségmegőrzés, egészséges életmód kialakítását célzó közösségi tevékenységek;  
▪ környezetvédelmi, ezen belül elsősorban a klímavédelemmel, körkörös gazdasággal, 
valamint vízvédelemmel és természetmegőrzéssel kapcsolatos közösségi programok;  
▪ a helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések, 
beleértve a fenntartható építészet témájában született projekteket;  
▪ egyéb a helyi közösségi élet előmozdítására, fejlesztésére irányuló kezdeményezések.  
 

https://www.palyazat.lafarge.hu/
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A pályázati adatlapon meg kell jelölni, hogy az öt közül melyik kategóriában kívánnak pályázni. 
Ugyanakkor az egyes kategórián belül végezhető tevékenységekre nincsen további korlátozás vagy 
megkötés – a pályázók fantáziájára bízzuk, hogy milyen ötleteket, terveket találnak ki! 
 
A kategóriákra vonatkozó bővebb információt a pályázati felhívásban talál. A pályázati felhívást a 
https://www.palyazat.lafarge.hu/ oldalon éri el. 
 
6. Mikor értesítenek a pályázatom elbírálásáról? 

 

A pályázót a pályázat elbírálásáról pályázati felhívás 3. pontjában található határidő szerint kap 
értesítést. 
 
7. Kihez fordulhatok a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel? 

 
A pályázattal kapcsolatos kérdések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: 
 
Vida Vivien, lafargetamogatas@effekteam.hu, +36 (70) 726-1198 
 

 

A TÁMOGATÁS MEGVALÓSÍTÁSA 
 
1. Ha nyerek, meddig kell megvalósítanom a projektet? 

 

A nyertesek kötelesek a pályázatra benyújtott projektet a pályázati felhívás 10. pontjában található 

határidő szerint lezárni. 

 

2. Hogyan történik a támogatás kifizetése? 

 
A nyertes projektek számára a támogatás kifizetése a támogatási szerződés megkötését követően 
történik.  

 
3. Ki és hogyan köt szerződést a nyertes pályázókkal? 

 
A szerződést a nyertes pályázókkal a LAFARGE Cement Magyarország Kft. köti meg, az Effekteam 
Egyesület munkatársainak közreműködésével. 
 
4. Mire költhetem a támogatást?  

 
Minden, a pályázatban leírt és a Társadalmi Tanács által jóváhagyott tevékenységhez szükséges 
kiadás fedezésére, így  
▪ anyagok és eszközök; 

▪ utazás, szállítás; 

▪ szolgáltatások; 

▪ szakértői díjak és személyi költségek  

▪ közösségi terek, közösségi célú intézmények felújításának anyagköltségei 

 
Kérjük, a költségvetési táblában tételesen részletezzék a projektet/tevékenység(ek) teljes költségét 

https://www.palyazat.lafarge.hu/
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úgy, hogy az egyes költségkategóriák egyértelműen azonosíthatók legyenek a tervezett feladatokkal.  
Továbbá jelöljék meg, milyen kiadásokra kérnek támogatást a LAFARGE Közösségi Értékprogram 
keretében, és melyeket fedeznek más forrásokból! 
 
A támogatás nem fordítható a projekthez nem kapcsolódó, vagy a szerződés aláírása előtt 
keletkezett költségekre, illetve általános működési költségekre (olyan költségek, amelyek nem 
kapcsolódnak szorosan a projekthez, hanem inkább a szervezet általános működéséhez 
szükségesek) sem. A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani a 
támogatott szervezet könyvelésében. 
 
 
5. Mi történik a pályázati díjak kiutalása után? Hogyan ellenőrzi a Lafarge a projektek 

tényleges megvalósulását? 

 
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül tartalmi és pénzügyi beszámolót kell 
készítenie, amelyekben többek között részletesen ki kell térni a tevékenységekre, eredményekre, 
elért hatásokra és a kiadások megfelelő dokumentációval alátámasztott részletes bemutatására. 
 
Amennyiben a projekt megvalósítása során a támogatott az eredeti tervekhez képest 
változtatni kényszerül, és így a projekt a szerződésben rögzített tervektől eltérően valósítható csak 
meg, ezért az eredeti tervek szerinti beszámoló benyújtása nehézségekbe ütközik, abban az 
esetben a projekt módosítását előzetes, e-mailben megküldött kérelem alapján a Társadalmi 
Tanács engedélyezheti. Így a Társadalmi Tanács engedélye alapján történt változtatásokkal 
megvalósított projektről kell majd a beszámolót benyújtania a támogatottnak. 
 
6. Mire érdemes figyelni a beszámoló elkészítésekor? 

 
A beszámoláskor az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani: 
▪ szakmai beszámoló (e-mailben megküldendő excel táblázat) 

▪ pénzügyi beszámoló (e-mailben megküldendő excel táblázat) 

▪ számlák másolata 

▪ fényképek a projekt megvalósításáról 

▪ kommunikációs anyagok (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívek 
stb.).  
 

A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, a számszerű eredményekre (beleértve a 
közvetlen és közvetett érintettek számát), az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is 
szükséges indokolni.  
 
A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő, a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő 
dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A 
Közreműködő Szervezet fenntartja a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot ellenőrizzen.  
 
7. A megvalósult projekteket kommunikálni fogja a LAFARGE? 

 
Igen, a LAFARGE jogosult a „LAFARGE Közösségi Érték Program” program kommunikációja során 
a nyertes pályázók nevét felhasználni, programjukat bemutatni, továbbá a már megvalósult projektek 
eredményeit közzétenni. 


