PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020/1.
A Héra Alapítvány az alapító okiratában meghatározott céljának megfelelően, az alapítvány vezető
testületének határozata értelmében energiatakarékos izzókkal történő támogatásra írja ki jelen,
2020/1-es sorszámú pályázatát. Az új felhívás közzétételével egyúttal felfüggeszti az eddig hatályos
2019/2-es azonosítószámú pályázatát.
I.

A pályázat tárgya: energiatakarékos izzók igénylése adott településen élő, rászoruló családok részére a
környezettudatos és költséghatékony háztartásvezetés céljával. Az izzókkal a Héra Alapítvány és a
pályázó közösen támogatja a rászorulókat.

II. A pályázók köre:

- Települési Önkormányzat vagy Közös Önkormányzati Hivatal és ezek egyéb szervezetei
illetve

- nemzetiségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek.
A jelenlegi, 2020/1-es pályázati felhívásra a 2019-es pályázati felhívásokon sikeresen pályázók is benyújthatják
pályázatukat. (betűrendben: Budaörs Önkormányzat, Csömör Nagyközség Önkormányzata, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat, Regénye Község Önkormányzata, Szarvas Város Önkormányzata, Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Szécsény Város Önkormányzata, Várad Község Önkormányzata)

Egyéni kérelmekkel nem áll módunkban foglalkozni!
III. A pályázat benyújtásának módja: a pályázati adatlapot kitöltve, aláírva és hivatalos bélyegzővel ellátva
elektronikusan kell benyújtani ide: palyazat@heraalap.hu
IV. A pályázat határideje: a pályázat 2020. január 22. napjától benyújtható mindaddig, amíg
szüneteltetéséről vagy felfüggesztéséről a Kuratórium nem határoz. A pályázat az adatlapon szereplő
dátumtól függetlenül akkor tekinthető beérkezettnek, amikor a megjelölt postafiókba beérkezett.
V. A pályázat elbírálása: folyamatos. Eredményéről a pályázót e-mailben értesítjük a
palyazat@heraalap.hu címről, a beérkezést követő 10. munkanapon belül.
VI. Pályázati konstrukció: a bruttó ezer forintos piaci árú energiatakarékos izzók megpályázásakor a
pályázó önerőt vállal.
1. Az önerő mértéke megyei jogú városok önkormányzata esetén 650 Ft/izzó
2. Az önerő mértéke minden más pályázó esetén 500 Ft/ izzó
Az önerő banki beérkezése mellett minden szabályosan beküldött pályázat támogatásban részesül a 40.000
darabos készlet erejéig. Az új konstrukcióban az első jelentkezők esetében a Héra Alapítvány minden
50 darab izzó után egy csomag, 500 darabos, A/4-es papírral támogatja a pályázók munkáját.
VII. Egyebek:
1. Az önerő befizetését követően az alapítvány a pályázó számára 30 napon belül szállítja az
izzókat. A dobozokon igény szerint szerepel az alapítvány és a pályázó logója is.
2. A banki teljesítéshez szükséges adatok: Héra Alapítvány. Számlaszám: 11703006-25968497
(OTP Bank) Kérjük, hogy átutaláskor megjegyzésben tüntessék fel a megigényelt izzók darabszámát.
a Héra Alapítvány kuratóriuma
Budapest, 2020. január 22.
P.H.

